
Informações ingresso, matrículas e início do ano 
letivo  

 

1. Qual a forma de ingresso no PROFIAP/UNIR? 
O ingresso no mestrado profissional se dá somente 
por meio do teste ANPAD. 
O teste ANPAD ocorre três vezes no ano. 
A nota de corte é 250 pontos. 
 
2. A inscrição no teste ANPAD deve ser feito no 
acadêmico ou profissional? 
Aceita-se os dois, tanto acadêmico ou profissional. 
 
3. É necessário apresentar um pré-projeto? 
Não. O projeto será elaborado com o discente e 
orientador no terceiro semestre. 
 
4. Quais as linhas de pesquisa do PROFIAP/UNIR? 
Administração Pública 
O Profiap tem 4 grandes projetos dentro da 
Administração Pública: 

a) Atuação do Estado e sua Relação com Mercado e 
Sociedade; 

b) Transformação e Inovação Organizacional; 
c) Práticas de Gestão Sustentáveis; 
d) Políticas Públicas: Formulação e Gestão. 

 
5. Qual a previsão de início do ano letivo da próxima 
Turma do Profiap na UNIR?  

A previsão do início do ano letivo para a próxima 
Turma, sempre ocorre no início de cada ano no 
Profiap da UNIR, conforme calendário publicado no 
site com as disciplinas. 

 

6. Quais os dias que são ministradas as aulas? 

Lembrando que as disciplinas são realizadas nas 
segunda e terça-feira com aulas presenciais em 
períodos diversos, ou seja, manhã, tarde ou noite. 



Em tempos de pandemia, que não for aconselhável aula 
presencial, as mesmas ocorreram de forma síncrona e 
assíncrona. 

 

7.Qual o período de matrículas dos classificados em 
1a chamada para de cada Turma Profiap na UNIR?  

O período de matrículas do Profiap na UNIR ocorre 
conforme o constante do edital. 

Obs.: As instituições que oferecem Turmas do 
Profiap, ou seja, as variadas universidades e 
institutos em todo o país, podem apresentar 
calendários de matrículas e de aulas variados, 
observem as turmas oferecidas pela UNIR.  

Por favor, confira a previsão da instituição a que 
você foi aprovado/tem interesse.  

 

8.Como será realizada a matrícula? Preciso enviar 
algum documento previamente ao período de 
matrículas?  
A matrícula dos aprovados para cada Turma do 
Profiap/UNIR deve ser realizada seguindo os 
procedimentos divulgados em Edital específico, 
publicado no início de cada ano, pelo PROFIAP 
Nacional. 
 
Não há necessidade de enviar outros documentos 
previamente. De acordo com o informado no edital, 
para a matrícula: 

a) o(a) candidato(a) deve enviar a documentação 
completa autenticada em modo digital com 
arquivos nomeados de cada documento, pelo 
sistema SIGAA;  

b) nesse mesmo e-mail, o(a) candidato(a) deverá 
declarar que não está matriculado(a) e não 
possui vínculo como aluno em outro programa, 
FAQ Candidatos e Futuros Alunos conforme a LEI 
Nº 12.089 de 11 de novembro de 2009, a qual 



proíbe que uma mesma pessoa ocupe 2 (duas) vagas 
simultaneamente em instituições públicas de 
ensino superior; 

c) Declarará também no mesmo e-mail que está ciente 
de todas as obrigatoriedades do presente 
Edital.  

 

Com o retorno das atividades presenciais nos Campus 
da UNIR, o aluno deverá obrigatoriamente apresentar 
os documentos constantes do item ....... (entregar 
as cópias físicas da documentação enviada por modo 
digital) no Núcleo de Ciências Sociais 
Aplicadas/UNIR, Porto Velho, para que os mesmos 
sejam autenticados em sua presença, pelo servidor 
que os receber, antes de serem enviados à Secretaria 
do PROFIAP/UNIR. (Nenhum documento original será 
retido pela DIRPPG do Campus).  

 

9. Há previsão de 2a chamada para a Turma?  

Eventuais vagas remanescentes da 1a chamada serão 
divulgadas em edital específico, no site 
www.profiap.unir.br 

  

10. Em relação aos documentos de identificação 
previstos, posso enviar um único documento que 
contemple a informação do número de RG + CPF?  

Sim.  

 

11. Quais as opções de bolsa de estudo?  

Não há previsão de disponibilidade de bolsas de 
estudo para Mestrado Profissional em Administração 
Pública em Rede Nacional.  

 



12. Há disponibilidade de matrícula em disciplinas 
isoladas como "aluno especial" ou “externo" no 
Profiap/UNIR? 

Não. 


