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 EDITAL DE SELEÇÃO DE QUESTÕES PARA O EXAME 

NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA REDE PROFIAP  

 

O Comitê Gestor do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede 

Nacional - PROFIAP, no uso de suas atribuições, torna pública as normas do processo 

de inscrições para seleção das questões que irão compor as provas do Exame Nacional 

de Qualificação do PROFIAP a partir de 2022. 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A presente seleção de questões para a prova do Exame Nacional de Qualificação será 

regida por este Edital, pelas Normas Acadêmicas Nacionais
1
 do PROFIAP e 

executada pelo Comitê Gestor do PROFIAP. 

1. OBJETO E CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 Estão aptos a participar como elaboradores e revisores de questões os docentes das 

Instituições de Ensino Superior credenciadas à Rede PROFIAP, cadastrados como 

Docentes Permanentes ou Colaboradores do Programa de Mestrado Profissional em 

Administração Pública em Rede Nacional – PROFIAP, da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil – ANDIFES, listadas 

a seguir: 

a) Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD 

b) Universidade Federal de Alagoas - UFAL 

c) Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG 

d) Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 

e) Universidade Federal de Goiás - UFG 

f) Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 

                                                 

1  Disponível em: https://profiap.org.br/wp-content/uploads/2022/03/sobre-35.pdf 



g) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 

h) Universidade Federal de Pelotas - UFPEL 

i) Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

j) Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ 

k) Universidade Federal de Sergipe - UFS 

l) Universidade Federal de Viçosa - UFV 

m) Universidade Federal do Piauí - UFPI 

n) Universidade Federal do Rio Grande - FURG  

o) Universidade Federal do Tocantins - UFT 

p) Universidade Federal do Triangulo Mineiro - UFTM 

q) Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF 

r) Universidade Federal Fluminense - UFF 

s) Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE 

t) Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA 

u) Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR 

1.2 Estão aptos a participar como elaboradores e revisores de questões os docentes das 

Instituições de Ensino Superior listadas no item 1.1 deste edital e que já ministraram ou 

estão aptos a ministrar as seguintes disciplinas obrigatórias do referido Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu: 

a) Estado, Sociedade e Administração Pública; 

b) Teoria das Organizações;  

c) Finanças Públicas e Gestão Orçamentária; e 

d) Formulação de Políticas Públicas. 

1.3 As questões selecionadas, por meio do presente edital, passarão a compor um banco 

de questões que serão utilizadas nas edições do Exame Nacional de Qualificação do 

PROFIAP a partir da edição do primeiro semestre de 2022. 

1.4 Os docentes elaboradores e revisores das questões selecionados poderão ser 

convocados para responder a eventuais recursos impetrados pelos candidatos, quando da 

aplicação das provas e estes versarem sobre o conteúdo ou sobre o espelho de correção 

das provas das questões por eles elaborada. 

II. OBRIGAÇÕES DA BANCA DE ELABORAÇÃO DE QUESTÕES 

2.1 Os docentes que tiverem questões selecionados para comporem o banco de questões 

para o Exame Nacional de Qualificação do PROFIAP se comprometem a: 

2.1.1 Responder em tempo razoável as demandas encaminhadas pela Comissão 

Responsável pela aplicação da prova do Exame Nacional de Qualificação, 

instituída pelo Comitê Gestor do Mestrado Profissional em Administração 

Pública em Rede Nacional - PROFIAP; 



2.1.2 Manter o Sigilo e a Confidencialidade acerca de sua participação nos 

processos concernentes a este Edital; 

2.1.3 Elaborar questões inéditas e de sua própria autoria sobre as disciplinas 

constantes do item 1.2 que serão cobradas no Exame Nacional de Qualificação, 

de acordo com os critérios elencados na seção V; 

2.1.4 Respeitar os prazos definidos pela Comissão Responsável pela aplicação 

da prova do Exame Nacional de Qualificação; 

2.1.5 Respeitar o conteúdo programático indicado pelas Ementas
2
 de cada 

disciplina obrigatória do Mestrado Profissional em Administração Pública em 

Rede Nacional – PROFIAP ; 

2.1.6 Encaminhar a documentação necessária para recebimento de pagamento 

pelo serviço prestado assim que solicitado pela Comissão Responsável pela 

aplicação da prova do Exame Nacional de Qualificação; e 

2.1.7 Em nenhuma hipótese revisar questões de sua própria autoria, devendo 

indicar à Comissão Responsável pela aplicação da prova do Exame Nacional de 

Qualificação caso ocorra algum erro na distribuição das questões;  

III. INSCRIÇÕES DOS DOCENTES E SELEÇÃO DAS QUESTÕES 

3.1 Para a elaboração e revisão de questões para a prova do Exame Nacional de 

Qualificação não é necessária nenhuma inscrição prévia, sendo que os docentes devem 

se cadastrar como autores na revista eletrônica especialmente criada para esta 

finalidade, cujo caminho para acesso está disponível na aba inferior da página principal 

do PROFIAP
3
 e inserir uma ou mais questões completas com o espelho de correção de 

provas que será avaliada para compor o banco de questões para o Exame Nacional de 

Qualificação do PROFIAP. 

3.1.1 As questões elaboradas que tiverem parecer favorável de dois revisores, 

isto é, de outros dois docentes que tenham também elaborado questões para a 

prova do Exame Nacional de Qualificação da mesma disciplina, estarão aptas a 

serem selecionadas para comporem o banco de questões para o Exame 

Nacional de Qualificação do PROFIAP; e 

                                                 

2  Disponível em: https://profiap.org.br/sobre/#estrutura-curricular 

3  Acesso pelo site https://profiap.org.br/ - Na aba inferior selecionar “EXAME NACIONAL DE 

QUALIFICAÇÃO (ENQ)” e, no item 1, acessar o link 

https://profiap.pg.utfpr.edu.br/ojs/index.php/banco-de-questoes/ 

https://profiap.org.br/
https://profiap.pg.utfpr.edu.br/ojs/index.php/banco-de-questoes/


3.1.2 O número de questões a serem selecionadas para comporem o banco de 

questões para o Exame Nacional de Qualificação do PROFIAP dependerá do 

orçamento do PROFIAP Nacional, a cargo do Comitê Gestor Nacional. 

IV. REMUNERAÇÃO 

4.1 O valor unitário por questão elaborada que for selecionada para compor o banco de 

questões para o Exame Nacional de Qualificação do PROFIAP, conforme a seção III 

supra, será remunerado em R$ 300,00 (trezentos reais) e compreenderá: 

a) uma questão elaborada completa, com o espelho de correção da prova; 

b) a disponibilidade para revisar outras questões elaboradas por outros docentes da 

mesma disciplina, num sistema de avaliação pelos pares; e 

c) respostas a eventuais recursos impetrados pelos candidatos, quando estes versarem 

sobre o conteúdo ou sobre o espelho de correção da prova da questão elaborada. 

4.2 O pagamento será realizado pelo Comitê Gestor do Mestrado Profissional em 

Administração Pública em Rede Nacional - PROFIAP após a seleção da questão para 

compor o banco de questões do Exame Nacional de Qualificação do PROFIAP em 

regime de fluxo contínuo, ficando o docente ainda a disposição da Comissão 

Responsável pela aplicação da prova do Exame Nacional de Qualificação para 

responder eventuais recursos impetrados pelos candidatos, conforme a alínea c, do item 

anterior. 

 

V. PADRÃO DAS QUESTÕES 

 

5.1. As questões a serem elaboradas deverão ser abertas, solicitando ao aluno que 

discorra sobre o assunto introduzido no comando da questão e relacionado à ementa da 

disciplina específica a que ela se refere. 

5.2. As questões deverão ser ancoradas nas referências bibliográficas consideradas 

básicas da disciplina específica a que ela se refere e que estavam publicadas na página 

do PROFIAP Nacional
4
 na data da matrícula do aluno. 

5.3. Cada questão de prova deverá conter um espelho para a correção da prova que 

contemple: 

5.3.1. A aula a que se refere, de acordo com os Guias Didáticos Nacionais; 

                                                 

4 http://www.profiap.org.br/ 



5.3.1. Ao menos uma bibliografia, de acordo com o item 5.2 acima, aonde o 

conteúdo é abordado; 

5.3.2. Um padrão de resposta esperado do aluno; 

5.3.3. A relação de itens considerados essenciais que devem estar 

obrigatoriamente contemplados na resposta e o quantitativo de pontos que 

devem ser descontados da nota da prova, limitados à 10,0 pontos ou 100% da 

nota na prova, caso o item não esteja contemplado na resposta; e 

5.3.4. A relação de itens considerados opcionais que podem estar 

contemplados na resposta, embora não obrigatórios e o quantitativo de pontos 

que devem ser somados na nota da prova, limitados à 5,0 pontos ou 50% da 

nota da prova, caso o item esteja inserido na resposta. 

 

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser solicitados pelo e-mail 

informacoes.enqprofiap@gmail.com. 

6.2 Este Edital poderá ser retificado, revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou 

em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 

direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

6.3 O Comitê Gestor do PROFIAP reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas neste Edital. 

 

 

Brasília, 17/05/2022 

Presidente do Comitê Gestor do PROFIAP 

  

mailto:comitegestor.redeprofiap@gmail.com


 

ANEXO I 

 

MODELO
5
 COMPLETO DE UMA QUESTÕES ELABORADA PARA O 

EXAME NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO PROFIAP 

 

PADRÃO DE RESPOSTAS 

 

Estado, Sociedade e Administração Pública 

 

Enunciado 

 

O termo Accountability Horizontal vem sendo discutido por ODONNELL e outros 

autores desde os anos de 1990. Este conceito, entretanto, ainda é relativamente pouco 

explorado pelos que fazem a administração pública, notadamente nas diretrizes traçadas 

pelos órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas da União (TCU) e da 

Controladoria Geral da União (CGU). Perdura na discussão e recomendações em 

relação ao termo Accountability, as categorias analíticas: responsabilização, prestação 

de contas e transparência na administração pública frente às demandas do cidadão 

cliente. Por essa abordagem observa-se uma certa prevalência dos escritos trazidos por 

Bresser Pereira ao discorrer sobre a Reforma do Aparelho de Estado. Discorra sobre 

esta afirmativa explorando o conceito de Accountability Horizontal na ótica explorada 

por O`DONNELL (1998). Aborde as relações do conceito tratado por aquele último 

autor no trato com a democracia, liberalismo e republicanismo, especialmente frente à 

situação brasileira. 

 

Padrão de resposta esperado 

 

Trazer os conceitos chave à discussão relacionando os diferentes termos de 

acountability em relação ao liberalismo, democracia e republicanismo. Progressividades 

no trato com os termos Ex: do accountability, vertical até o societal passando pelo 

horizontal. Trazer à discussão elementos chave da situação brasileira em articulação 

com as teorias traduzidas pelos conceitos fundamentais Orientações: Embora os autores 

citados da Referência Básica sejam os recomendados não impede que os respondentes 

citem achados de obras correlacionadas com a questão, a exemplo de: CAMPOS, Anna 

Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? Revista da 

Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, fev.- abr. 1990. 

 

                                                 

5 Elabore um documento similar a este quando submeter sua questão, conforme o item 3.1. 



Bibliografia básica da disciplina aonde o assunto da questão é abordado 

 

DAHL, Robert, A. Sobre a Democracia. Brasília, DF: Editora da Universidade de 

Brasília, 2001.  

2. O’DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova: 

Revista de Cultura e Política, São Paulo, SP, n. 44, 1998. 

 

Aula que aborda o tema da questão no Guia Didático da disciplina 

 

Aula 4 do Guia Didático Tema: Accountability, Estado e Democracia. 

 

Itens Obrigatórios e Opcionais* 

 

Itens essenciais (obrigatórios) Desconto 

Definição do termo accountability. 1,00 

Definição dos termos: accontability vertical, horizontal e societal. 0,50 cada 

Definição do conceito de Democracia. 1,00 

Definição do conceito de Poliarquia. 1,00 

Itens opcionais (optativos) Acréscimo 

Discorrer bem sobre os limites em relação ao uso do conceito de 

accountability vertical. 

1,00 

Discorrer bem sobre o conceito e fazer análises sobre 

accountability horizontal. 

2,00 

Fazer comentários associando as fragilidades da democracia 

brasileira, o nosso liberalismo e a nossa condição republicana. 

2,00 

 

* Os itens essenciais foram destacados pelo autor da questão como sendo obrigatórios 

para a resposta e, se não contemplados, a resposta da questão deverá ser penalizada com 

o desconto (em pontos) indicado. Já os itens opcionais foram destacados pelo autor da 

questão como facultativos e, se presentes, devem valorizar a resposta com o acréscimo 

(em pontos) indicado. 

 


