EDITAL R Nº 17/2021

PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

A Reitora da Universidade de Fortaleza, no uso das atribuições estatutárias e regimentais
que lhes são conferidas, torna pública, para conhecimento dos interessados, a reticação/prorrogação
do prazo para as inscrições no processo seletvo do Curso de Mestrado Proissional em Administração
(MPA) do Edital R. Nº 02/2021.
1. Os itens 2.2, 2.5, 3.1.2, 3.3, 3.4, 4.1 e 5.2 do Edital R. Nº 02/2021 passam a ter a seguinte redação:
2.2. Período de inscrição: 11 de janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021.
2.5. O envio da documentação exigida, nos termos deste Edital, através do e-mail (mpa@unifor.br),
somente serão aceitas as inscrições enviadas até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril de 2021,
valendo como comprovação de cumprimento do prazo de inscrição a data do recebimento da
documentação exigida para inscrição.
3.1.2. SEGUNDA ETAPA – Entrevista (CLASSIFICATÓRIA):
a) O local, o dia e o horário de cada entrevista serão divulgados a partr das 17h do dia 7 de maio de
2021 no endereço eletrônico: www.unifor.br/mpa
b) As entrevistas serão realizadas pela Comissão de Seleção, no período de 17 a 18 de maio de 2021,
das 8h às 12h e das 14h às 18h, obedecendo a um cronograma de chamada por ordem alfabétca.
3.3 O resultado provisório das entrevistas e análise curricular será divulgado oicialmente no
endereço eletrônico: www.unifor.br/mpa e na Secretaria dos Mestrados Proissionais – Bloco E,
salas E2 e E4 da UNIFOR, a partr do dia 25 de maio de 2021.
3.4 O candidato terá prazo para recurso de 3 (três) dias, ou seja, do dia 26 a 28 de maio de 2021, a ser
enviado por e-mail. O resultado inal do processo de seleção, após decisão de recurso, dar-se-á até o
dia 01 de junho de 2021. Em nenhuma hipótese serão divulgados resultados por outros meios.
4.1. A matrícula será realizada no período de 07 a 08 de junho de 2021 na Tesouraria da UNIFOR. Após
pagamento da matrícula, o candidato deverá se encaminhar à Secretaria dos Mestrados Proissionais –
Bloco E, salas E2 e E4 da UNIFOR, situada na Avenida Washington Soares, no 1321, Bairro Edson Queiroz,

Fortaleza/CE, das 7h30min às 12h e das 13h30min às 17h, apresentar o comprovante de pagamento da
taxa de matrícula e cópia autentcada do diploma da graduação, histórico da graduação, RG e CPF.
5.2. O curso tem previsão de início em junho de 2021.

CRONOGRAMA
Inscrição

11/01/2021 a
30/04/2021

Divulgação dos Projetos Aprovados / Lista de Convocação para
Entrevista
Realização das Entrevistas (a entrega da icha de pontuação
preenchida e comprovantes ocorrerá no local, dia e horário deinido
para entrevista)
Divulgação do Resultado Provisório das Entrevistas e Análise Curricular
Prazo de recurso

07/05/2021
17 a 18/05/2021

25/05/2021
26 a 28/05/2021

Divulgação do Resultado Final, após decisão de recurso
Matrícula

01/06/2021
07 a 08/06/2021

Previsão de Início das Aulas

17/06/2021

2. As demais disposições do EDITAL R. Nº 02/2021 permanecem inalteradas.

Fortaleza, 31 de março de 2021.

Prof.ª Fátma Maria Fernandes Veras
Reitora

