
 
 

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 15, 

PUBLICADO EM 30 DE AGOSTO DE 2022 

 

A Comissão Acadêmica Nacional do Profmat - Mestrado Profissional em Matemática em Rede 

Nacional torna pública a seguinte retificação no Cronograma do Edital supracitado, cujas alterações estão 

a seguir elencadas: 

 

1. No CRONOGRAMA RESUMIDO, REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

CRONOGRAMA RESUMIDO 

Etapa Período 

Publicação do Edital 30 de agosto de 2022 

Inscrições 
05 de setembro a 03 de outubro de 2022 até às 17h, 

horário oficial de Brasília 

Impressão do Protocolo de Inscrição 04 a 07 de outubro de 2022 

Solicitações relativas à inscrição 
Até o dia 07 de outubro de 2022 – 9h às18h, horário 
oficial de Brasília 

Solicitações relativas ao atendimento especial 
04 e 07 de outubro de 2022 – 9h às 18h, horário 
oficial de Brasília 

Divulgação do local de prova pela 

Instituição Associada 
Até o dia 14 de outubro de 2022 

 

Realização do Exame Nacional de Acesso (ENA) 
22 de outubro de 2022, das 14h às 17h, horário 

oficial de Brasília 

Às 13h50, horário oficial de Brasília, é o horário 

limite para entrada nas salas do Exame 

Publicação do gabarito do Exame pela Comissão 

Nacional de Avaliação dos Discentes 
Até o dia 24 de outubro de 2022 

Disponibilização das notas individuais pelas 

Instituições Associadas Até o dia 03 de novembro de 2022 

Solicitação de revisão de nota em cada 

Instituição Associada Até o dia 10 de novembro de 2022 

Resultado da revisão de nota e divulgação das 
notas dos candidatos nas instituições escolhidas Até o dia 18 de novembro de 2022 

Divulgação dos classificados em cada Instituição 

Associada Até o dia 02 de dezembro de 2022 

Divulgação da reclassificação em cada 

Instituição Associada (caso haja) Até o dia 19 de dezembro de 2022 

Período de matrícula 
Até o dia 20 de janeiro de 2023 

 



 

RETIFICA-SE PARA: 

 

CRONOGRAMA RESUMIDO 

Etapa Período 

Publicação do Edital 30 de agosto de 2022 

Inscrições 
05 de setembro a 07 de outubro de 2022 até às 

17h, horário oficial de Brasília 

Impressão do Protocolo de Inscrição 08 e 10 de outubro de 2022 

Solicitações relativas à inscrição 
Até o dia 10 de outubro de 2022 – 9h às18h, 
horário oficial de Brasília 

Solicitações relativas ao atendimento especial 
08 e 10 de outubro de 2022 – 9h às 18h, horário 
oficial de Brasília 

Divulgação do local de prova pela 

Instituição Associada 
Até o dia 14 de outubro de 2022 

 

Realização do Exame Nacional de Acesso (ENA) 
22 de outubro de 2022, das 14h às 17h, horário 

oficial de Brasília 

Às 13h50, horário oficial de Brasília, é o horário 

limite para entrada nas salas do Exame 

Publicação do gabarito do Exame pela Comissão 

Nacional de Avaliação dos Discentes 
Até o dia 24 de outubro de 2022 

Disponibilização das notas individuais pelas 

Instituições Associadas Até o dia 03 de novembro de 2022 

Solicitação de revisão de nota em cada 

Instituição Associada Até o dia 10 de novembro de 2022 

Resultado da revisão de nota e divulgação das 
notas dos candidatos nas instituições escolhidas Até o dia 18 de novembro de 2022 

Divulgação dos classificados em cada Instituição 

Associada Até o dia 02 de dezembro de 2022 

Divulgação da reclassificação em cada 

Instituição Associada (caso haja) Até o dia 19 de dezembro de 2022 

Período de matrícula 
Até o dia 20 de janeiro de 2023 

 

2. No item 3. DA INSCRIÇÃO DO EXAME, REDAÇÃO ORIGINAL:  

 

3.1 A inscrição no Exame será efetuada exclusivamente via internet, na página https://profmat-sbm.org.br/ 

O período de inscrição será de 05 de setembro de 2022 até às 17h, horário oficial de Brasília, do dia 03 de 

outubro de 2022. 

 

3.2.7 Entre os dias 04 e 07 de outubro de 2022, o candidato deverá imprimir o Protocolo de Inscrição na 

página de internet do Profmat (https://ena.profmat-sbm.org.br/), mediante utilização do número do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha de acesso individual. 

 

https://profmat-sbm.org.br/
https://ena.profmat-sbm.org.br/


3.6 Todo candidato que requisitar atendimento especial deverá requerer esse fato à Coordenação 

Acadêmica Institucional do campus da Instituição Associada selecionada para realizar o Exame, somente 

após efetivação da inscrição, entre os dias 04 e 07 de outubro de 2022. Estão enquadrados neste 

atendimento os candidatos sabatistas, os deficientes com comprovação por laudo médico e as candidatas 

lactantes. 

 

RETIFICA-SE PARA:  

 

3.1 A inscrição no Exame será efetuada exclusivamente via internet, na página https://profmat-sbm.org.br/ 

O período de inscrição será de 05 de setembro de 2022 até às 17h, horário oficial de Brasília, do dia 

07 de outubro de 2022. 

 

3.2.7 Entre os dias 08 e 10 de outubro de 2022, o candidato deverá imprimir o Protocolo de Inscrição na 

página de internet do Profmat (https://ena.profmat-sbm.org.br/), mediante utilização do número do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha de acesso individual. 

 

3.6 Todo candidato que requisitar atendimento especial deverá requerer esse fato à Coordenação 

Acadêmica Institucional do campus da Instituição Associada selecionada para realizar o Exame, somente 

após efetivação da inscrição, entre os dias 08 e 10 de outubro de 2022. Estão enquadrados neste 

atendimento os candidatos sabatistas, os deficientes com comprovação por laudo médico e as candidatas 

lactantes. 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital não modificados pela presente retificação permanecem 

inalterados. 

 

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2022. 

 

 

 

                                                       

Viviane de Oliveira Santos 

Coordenadora Acadêmica Nacional do Profmat 
 

https://profmat-sbm.org.br/
https://ena.profmat-sbm.org.br/

