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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO 
SUPERIOR NO BRASIL 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL - PROFIAP 

EDITAL PROFIAP Nº 001/2021 - Retificação 02 
 

EXAME NACIONAL DE ACESSO AO MESTRADO PROFISSIONAL EM 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL (PROFIAP) – ENA TURMA 2021 

 

O Comitê Gestor do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional 
– PROFIAP, com o apoio da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais 
de Ensino Superior – ANDIFES e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES, no exercício das suas atribuições definidas pelo artigo 7º do 
Regimento PROFIAP, torna pública a Retificação 02 do Edital Profiap n.º 001/2021 do 
Exame Nacional de Acesso - ENA Turma 2021 - PROFIAP. 

 

 
Onde se lê: 
 

3.1. O período de inscrição será a partir do dia 25/01/2021 a 01/03/2021. 
 

ANEXO III - CRONOGRAMA DO EXAME NACIONAL DE ACESSO 
– ENA TURMA 2021 

Quadro 1 – Cronograma 
 

DATA EVENTO 

Até 19/01/2021 Publicação do Edital 
19/01/2021 a 21/01/2021 Prazo para interposição de recursos quanto ao Edital 
25/01/2021 Resultado dos recursos interpostos quanto ao Edital 
A partir de 25/01/2021 a 
01/03/2021 

Período de inscrição 

A partir de 25/01/2021 a 
12/02/2021 

Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição 

A partir de 18/02/2021 
Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção 
do pagamento da taxa de inscrição. 

Até 2 dias úteis após 
divulgação do resultado 
preliminar 

Prazo para recurso quanto ao resultado preliminar da 
solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição. 

A partir de 23/02/2021 
Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado 
preliminar da solicitação de isenção do pagamento da 
taxa de inscrição. 

Até o último dia de inscrição Prazo final para realizar o pagamento da taxa de inscrição 
A partir de 08/03/2021 Divulgação preliminar das inscrições homologadas. 
Até 2 dias úteis após a 
divulgação das inscrições 
homologadas 

Prazo para interposição de recurso quanto ao 
resultado preliminar das inscrições homologadas. 

A partir de 15/03/2021 
Divulgação das respostas aos recursos contra a divulgação 
preliminar das inscrições homologadas 

Divulgação final das inscrições homologadas 

Até 5 dias úteis após 
divulgação do resultado do 
Teste ANPAD edição 
fevereiro de 2021 

Divulgação do resultado preliminar do Exame Nacional de 
Acesso 

2 dias úteis após a 
divulgação do resultado 
preliminar do Exame 
Nacional de Acesso 

Prazo para interposição de recurso quanto ao 
resultado preliminar do Exame Nacional de Acesso 
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3 dias úteis após término do 
prazo para interposição de 
recurso contra o resultado 
preliminar do Exame 
Nacional de Acesso 

Divulgação das respostas aos recursos quanto ao resultado 
preliminar do Exame Nacional de Acesso 

4 dias úteis após a 
divulgação das respostas aos 
recursos contra o resultado 
preliminar do Exame 
Nacional de Acesso 

Divulgação do resultado final do Exame Nacional de Acesso 

Homologação do Exame Nacional de Acesso 

06/04/2021 a 13/04/2021, nas 

datas especificadas no Edital 
de Matrícula da Instituição 
Associada 

Matrícula (confirmação de interesse) dos candidatos 
aprovados (Edital Específico) 

A partir de Abril/2021 Início das aulas 

 
 

Leia-se: 
 
3.1. O período de inscrição será a partir do dia 05/02/2021 a 08/03/2021. 

 
ANEXO III - CRONOGRAMA DO EXAME NACIONAL DE ACESSO 

– ENA TURMA 2021 

Quadro 1 – Cronograma 
 

DATA EVENTO 
Até 19/01/2021 Publicação do Edital 
19/01/2021 a 21/01/2021 Prazo para interposição de recursos quanto ao Edital 
25/01/2021 Resultado dos recursos interpostos quanto ao Edital 
A partir de 05/02/2021 a 
08/03/2021 

Período de inscrição 

A partir de 05/02/2021 a 
19/02/2021 

Prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição 

A partir de 22/02/2021 Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção 
do pagamento da taxa de inscrição. 

Até 2 dias úteis após 
divulgação do resultado 
preliminar 

Prazo para recurso quanto ao resultado preliminar da 
solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

A partir de 25/02/2021 
Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado 
preliminar da solicitação de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição. 

Até o último dia de 
inscrição Prazo final para realizar o pagamento da taxa de inscrição 

A partir de 11/03/2021 Divulgação preliminar das inscrições homologadas. 
Até 2 dias úteis após a 
divulgação das inscrições 
homologadas 

Prazo para interposição de recurso quanto ao resultado 
preliminar das inscrições homologadas. 

A partir de 16/03/2021 
Divulgação das respostas aos recursos contra a divulgação 
preliminar das inscrições homologadas 
Divulgação final das inscrições homologadas 

A partir de 19/03/2021 Divulgação do resultado preliminar do Exame Nacional de 
Acesso 
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2 dias úteis após a 
divulgação do resultado 
preliminar do Exame 
Nacional de Acesso 

Prazo para interposição de recurso quanto ao resultado 
preliminar do Exame Nacional de Acesso 

2 dias úteis após término 
do prazo para interposição 
de recurso contra o resultado 
preliminar do Exame 
Nacional de Acesso 

Divulgação das respostas aos recursos quanto ao resultado 
preliminar do Exame Nacional de Acesso 

3 dias úteis após a 
divulgação das respostas 
aos recursos contra o 
resultado preliminar do 
Exame 
Nacional de Acesso 

Divulgação do resultado final do Exame Nacional de Acesso 

Homologação do Exame Nacional de Acesso 

31/03/2021 a 09/04/2021, nas 
datas especificadas no Edital 
de Matrícula da Instituição 
Associada 

Matrícula (confirmação de interesse) dos candidatos 
aprovados (Edital Específico) 

A partir de Abril/2021 Início das aulas 

 


