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PROFIAP/ UNIVASF - Perguntas e respostas 

 

1 O que é PROFIAP? 

O Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP) é um curso 
com oferta nacional, conduzindo ao título de Mestre em Administração Pública, coordenado 
pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(ANDIFES). 

 

2 O que são instituições associadas ao PROFIAP? 

São as instituições participantes do Programa. 

 

3 Quais são as instituições associadas ao PROFIAP? 

Sugerimos acessar o link: <http://www.profiap.org.br/index.php/instituicoes-associadas>. 

 

4 Quais são os objetivos do Mestrado Profissional em Administração Pública 
(PROFIAP)? 

 Capacitar profissionais para o exercício da prática administrativa avançada nas 
organizações públicas; 
 Contribuir para aumentar a produtividade e a efetividade das organizações 
públicas; 
 Disponibilizar instrumentos, modelos e metodologias que sirvam de referência para 
a melhoria da gestão pública. 

 

5 Qual é o formato do Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP)? 

O PROFIAP prevê 480h de atividades didáticas, correspondentes a 32 créditos, englobando 
disciplinas obrigatórias, incluindo o Trabalho de Conclusão Final (TCF) e disciplinas eletivas. 
Todas as disciplinas possuem carga horária de 60 horas, sendo: 

I. Disciplinas obrigatórias: 24 créditos ou 360 horas 

II. Disciplinas optativas: 8 créditos ou 120 horas 

As disciplinas serão ministradas de forma PRESENCIAL, podendo, EXCEPCIONALMENTE, a 
SEaD/UNIVASF fazer uso de recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) 
para oferta das disciplinas. 

 

6 Quais são os dias e horários das aulas? 
Serão definidos pela coordenação do curso, com pelo menos 30 dias de antecedência para o 
inicio das aulas. As aulas poderão acontecer de segunda a sexta-feira, nos 3 turnos (manhã, 
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tarde ou noite) a depender da disponibilidade dos professores que irão ministrar as 
disciplinas de cada semestre. 
 
7 Onde acontecerão as aulas? 
As aulas serão ministradas na Secretaria de Educação a Distância da UNIVASF, unidade de 
Juazeiro-BA, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, s/n, Bairro Santo Antônio, Juazeiro-BA, 
ao lado da Escola Rui Barbosa. 

 

8 Quais são as disciplinas obrigatórias no Mestrado Profissional em Administração 
Pública (PROFIAP)? 

 Estado, Sociedade e Administração Pública; 
 Teoria das Organizações; 
 Métodos de Pesquisa Aplicados à Gestão Pública; 
 Finanças Públicas e Gestão Orçamentária; 
 Formulação de Políticas Públicas; 
 Gestão de Projetos Públicos. 

9 Quais são as disciplinas eletivas no Mestrado Profissional em Administração Pública 
(PROFIAP)? 
 Direito Administrativo; 
 Gestão de Contratos e Convênios; 
 Gestão Pública; 
 Administração Estratégica; 
 Gestão Social e Ambiental; 
 Projeto Organizacional; 
 Elaboração e Análise de Projetos; 
 Tópicos Especiais em Gestão Pública I; 
 Tópicos Especiais em Gestão Pública II. 
 

10 Como será o Trabalho de Conclusão Final (TCF) no PROFIAP? 

O TCF versará sobre um projeto organizacional (diagnóstico e/ou proposta de intervenção). 
As organizações de origem do mestrando serão espaços de multiplicador para realização de 
pesquisas empíricas para os TCF. 

 

11 Quais são os requisitos para ingresso no PROFIAP/ UNIVASF? 

No caso do Edital 2/2016, a admissão de discentes ao PROFIAP terá única etapa: o resultado 
do Teste ANPAD. Serão aceitos os resultados dos Testes ANPAD realizados entre fevereiro de 
2015 e setembro de 2016. 
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12 Quando é realizado o teste ANPAD? 

O teste ANPAD é realizado três vezes ao ano (fevereiro, junho e setembro) e os resultados 
possuem validade de dois anos. para mais informações, acesse: www.anpad.org.br. 

 

13 Onde posso realizar o Teste ANPAD? 

Nas principais capitais brasileiras e também em Petrolina, Pernambuco. Confira os locais 
onde são realizados o Teste em todo Brasil:  
<http://www.anpad.org.br/~anpad/teste_anpad_textos.php?id=MTM>. 

 

14 Quem pode realizar o Exame Nacional de Acesso? 

Diplomados em curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, em qualquer 
área do conhecimento. Reitera-se que a seleção 02/2016 utilizará, apenas, o resultado do 
Teste ANPAD. 

 

15 Quando e onde será realizado o Exame Nacional de Acesso? 

Para a seleção de que trata o Edital 02/2016, a única etapa será o Teste ANPAD. 

 

16 Servidores da UNIVASF têm preferência de vaga no Mestrado Profissional em 
Administração Pública (PROFIAP)? 

A seleção dos discentes acontecerá somente por meio dos requisitos mencionados, porém, 
nos termos do Edital 02/2016, há reserva de 18 vagas para servidores efetivos da UNIVASF, 
desde que não tenham curso de mestrado ou doutorado. 

 

17 Qual a periodicidade do Mestrado Profissional em Administração Pública 
(PROFIAP)? 

O PROFIAP tem entradas anuais. A previsão de início da turma 2016.2 é outubro de 2016. 

 

18 Qual é a quantidade de vagas ofertadas pelo PROFIAP/UNIVASF? 

Serão 25 vagas para a edição 2016, distribuídas em duas categorias: vagas para servidores 
efetivos (18) e vagas para a demanda social (7). 

 

19 Quando começam as inscrições? 

Sugerimos observar o cronograma nacional. 
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Cronograma da seleção 2016.2 de acordo com o calendário do Edital PROFIAP nº 2/2016 

Atividade Período 

Inscrição no Exame Nacional de Acesso turma 2016.2 De 18/07/2016 a 
19/08/2016 

Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição no 
Exame Nacional de Acesso 

De 18/07/2016 a 
25/07/2016 

Resultado do período de Isenção da Taxa de Inscrição no 
Exame Nacional de Acesso 

12/08/2016 

Período para pagamento da Taxa de Inscrição no Exame 
Nacional de Acesso para pedidos de isenção indeferidos 

Até 19/08/2016 

Resultado das inscrições deferidas e indeferidas  A partir de 05/09/2016 

Período para Recurso do resultado das inscrições Até dois dias úteis após a 
divulgação do resultado 

Resultado após recursos das inscrições deferidas e indeferidas A partir de 09/09/2016 

Inscrições no Teste ANPAD edição de Setembro de 2016 05/07/2016 a 16/08/2016 

Teste ANPAD Edição de Setembro de 2016 18/09/2016 

Divulgação do resultado preliminar dos candidatos aprovados A partir de 10/10/2016 

Período para recurso do resultado preliminar dos candidatos 
aprovados  

Até dois dias úteis após a 
divulgação do resultado  

Divulgação do resultado final dos candidatos aprovados A partir de 13/10/2016 

Matrícula dos candidatos aprovados A partir de 14/10/2016 

Início das aulas A partir de 19/10/2016 

 


