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Retificado em 06/10/2020

A Presidente do Comitê Gestor do Mestrado Profissional em Administração Pública em 
Rede Nacional - PROFIAP, no uso de suas atribuições, torna pública  a  retificação e 
complementação dos seguintes  itens  do Edital  do Exame Nacional  de Qualificação 
2020 (ENQ 2020):

[...]

2.2  Estarão aptos a realizar  o ENQ 2020 os discentes que obtiveram aprovação nas 
disciplinas obrigatórias elencadas no item 1.3 deste Edital, até a data da divulgação da 
relação  final  de  candidatos  habilitados  e  dispensados  da  realização  do  Exame, 
conforme cronograma constante na seção VIII deste Edital.

2.2.1 O Coordenador Local do PROFIAP deverá inscrever os discentes aptos e 
potencialmente  aptos de  sua  IFES  por  meio  de  um  formulário  eletrônico 
próprio cujo link será enviado pela  Comissão Responsável pela  aplicação do 
exame, no período estabelecido no cronograma constante na seção VIII deste 
Edital.

[...]

2.2.5. O Coordenador Local do PROFIAP deverá comunicar a Comissão 
Responsável pela aplicação do exame, até o dia anterior ao da divulgação da 
relação  final  de  candidatos  habilitados  e  dispensados  da  realização  do 
Exame, conforme cronograma constante na seção VIII deste Edital, sobre a 
existência de discentes inscritos por terem sido considerados potencialmente 
aptos e que não obtiveram aprovação nas disciplinas obrigatórias elencadas 
no  item  1.3  deste  Edital  para  que  não  constem  da  relação  final  de 
candidatos habilitados e dispensados da realização do Exame.

[...]

2.4. [...]

2.4.1. O discente dispensado em prestar o ENQ, conforme o item 2.3 acima, 
não ficará sujeito a regra do item 2.2.5.

[...]
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VIII. DO CRONOGRAMA

8.1 Cronograma da 1ª. Edição do ENQ 2020:

8.1.1 Inscrição dos discentes pelo Coordenador Local da IFES:  de 02 a  08 de 
outubro de 2020;

[...]

8.1.5. Divulgação da relação final de candidatos habilitados e dispensados da 
realização do Exame: a partir de 03 de novembro de 2020;

[...]

8.2 Cronograma da 2ª. Edição do ENQ 2020: 

[...]

8.2.6. Divulgação da relação final de candidatos habilitados e dispensados da 
realização do Exame: a partir de 14 de dezembro de 2020;

[...]

[...]

Brasília, 06/10/2020

Teresa Cristina Janes Carneiro 

Presidente do Comitê Gestor do PROFIAP


