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Informações sobre matrículas e início do ano letivo 
em 2021-1. 

 

1. Qual a previsão de início do ano letivo da Turma 
2021 do Profiap Local na UNIR?  

A previsão do início do ano letivo para a Turma 2021 do 
Profiap Local da UNIR é em 03 de maio de 2021, conforme 
calendário de disciplinas. 

Lembrando que as disciplinas são realizadas nas segunda 
e terça-feira com aulas síncronas e assíncronas, em 
períodos diversos, ou seja, manhã, tarde ou noite, no 
período que persistir a pandemia. 

 

2. Qual o período de matrículas dos classificados em 
1a chamada para a Turma 2021 do Profiap Local na UNIR?  

O período de matrículas do Profiap na UNIR é entre os 
dias 12 a 16 de abril de 2021, com previsão de aulas a 
partir de 03 de maio de 2021.  

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.  

 

3. Como será realizada a matrícula? Preciso enviar 
algum documento previamente ao período de matrículas?  
A matrícula dos aprovados para a Turma 2021 do Profiap 
Local da UNIR deve ser realizada seguindo os 
procedimentos já divulgados em Edital específico (ver 
Edital 08/2021 do Profiap Nacional). Sendo eles: 
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a. Cópia AUTENTICADA do Diploma (frente e verso) ou 
Certificado de Conclusão do Curso de Graduação. 

b. Cópia AUTENTICADA do Histórico Escolar do Curso de 
Graduação. 

b) Cópia AUTENTICADA da Carteira de Identidade ou 
documento de identificação oficial. 

c) Cópia AUTENTICADA do CPF. 
d) Cópia AUTENTICADA do Título de Eleitor. 
e) Cópia AUTENTICADA da certidão de nascimento ou 

casamento. 
f) Comprovante de quitação com a justiça eleitoral, 

sendo ele uma certidão de quitação eleitoral 
emitido eletronicamente pelo TRE. 

g) Cópia AUTENTICADA do comprovante de quitação com 
o serviço militar. (Obs: se for mulher, anexar uma 
cópia de um arquivo em branco. 

h) Comprovante de vínculo como servidor efetivo da 
universidade para candidatos às vagas reservadas 
para servidores das IFES, sendo ele um documento 
assinado eletronicamente (SEI) pela Coordenadoria 
de Registros e Documentos Diretoria de 
Administração de Pessoal - CRD. (Obs: se for 
demanda social e não servidor, adicionar uma folha 
em branco) 

i) Foto 3x4 recente. 
j) Cópia AUTENTICADA de comprovante de residência. 
k) 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. 

l) Declarar que está ciente de todas as 
obrigatoriedades do presente Edital e todo 
processo seletivo do ENA 2021. 
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4. 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, anexando no 
questionário disponível que estará no link: 
https://sigaa.unir.br/sigaa/public/processo_selet
ivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto%20 (clique na seta 

: visualizar dados do processo seletivo > Questionário Específico: 
Clique AQUI para inscrever-se! Anexos PROFIAP - TURMA 2021) 

Serão considerados os documentos recebidos a partir da 
0h (zero hora) do dia 12 de abril de 2021 até às 23h59 
(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 
16 de abril de 2021.  

Com o retorno das atividades presenciais nos Campus da 
UNIR, o aluno deverá obrigatoriamente apresentar os 
documentos constantes da pergunta 03 (deste 
informativo) do item a ao l (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 PROFIAP Campus).  

 

5. Há previsão de 2a chamada para a Turma 2021?  

Após o prazo de matrícula, eventuais vagas 
remanescentes da 1a chamada serão divulgadas na página 
do PROFIAP/UNIR.  

 

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

Sim.  
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7. Quais as opções de bolsa de estudo?  

Não há previsão de disponibilidade de bolsas de estudo 
para o Profiap Local da UNIR.  

 

8. Há disponibilidade de matrícula em disciplinas 
isoladas como "aluno especial" ou “externo" no Profiap 
Local da UNIR?  

Não. 

 

PROFIAP UNIR – 06/04/2021 

 


