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EXAME NACIONAL DE ACESSO AO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA EM REDE NACIONAL (PROFEI) PARA INGRESSO EM 2023 

 

EDITAL Nº 15/2022 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DAS INSCRIÇÕES  

(PROCESSO SELETIVO Nº 15/2022)  

 

O CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA – PROFEI no 

uso de suas atribuições legais que estabelece o regulamento do Programa, considerando o Edital PROFEI 

15/2022; resolve; 

 

I - Retificar o tem 3.2 do Edital PROFEI Nº 15/2022, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

A inscrição deverá ser efetuada no período de 19 de dezembro de 2022 a 09 de janeiro de 2023, das 8h30min às 

23h:59min (horário de Brasília), conforme cronograma previsto, constante do Anexo IV – Cronograma Previsto, 

exclusivamente pela internet no site www.vunesp.com.br. 

Leia-se: 

A inscrição deverá ser efetuada no período de 19 de dezembro de 2022 a 19 de janeiro de 2023, das 8h30min às 

23h:59min (horário de Brasília), conforme cronograma previsto, constante do Anexo IV – Cronograma Previsto, 

exclusivamente pela internet no site www.vunesp.com.br. 

 

II - Retificar o subitem 3.5.1 do Edital PROFEI Nº 15/2022, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

Para o pagamento da taxa de inscrição deverá ser utilizado o boleto bancário, gerado até 23h59min do último dia 

de inscrições no site da Fundação VUNESP, o qual poderá ser pago em dinheiro ou cheque em qualquer agência 

bancária ou por meio de cartão de crédito, até o dia 09.01.2023. 

Leia-se: 

Para o pagamento da taxa de inscrição deverá ser utilizado o boleto bancário, gerado até 23h59min do último dia 

de inscrições no site da Fundação VUNESP, o qual poderá ser pago em dinheiro ou cheque em qualquer agência 

bancária ou por meio de cartão de crédito, até o dia 19.01.2023. 

 

E, retifica o anexo IV – Do cronograma previsto, conforme segue: 

ETAPAS DATAS 

Período de inscrições, bem como o envio da 
documentação obrigatória para todos os candidatos 
(ampla concorrência e cotas afirmativas) e projeto de 
pesquisa. 

19/12/2022 à 19/01/2023 

Pagamento do boleto 19/01/2023 

http://www.vunesp.com.br/
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Divulgação da lista das inscrições homologadas 
(ampla concorrência e cotas afirmativas) 

30/01/2023 

Período recursal para as inscrições não homologadas 
(ampla concorrência e cotas afirmativas) 

31/01/2023 à 01/02/2023 

Divulgação da lista final das inscrições homologadas 09/02/2023 

Primeira etapa de avaliação (documentação) 20/01/2023 à 09/02/2023 

Divulgação do resultado da primeira etapa 
(documentação) 

10/02/2023 

Recurso da primeira etapa (documentação) 13/02/2023 à 14/02/2023 

Divulgação do resultado do recurso primeira 
etapa (documentação) 

03/03/2023 

Segunda etapa (análise dos projetos) 10/02/2023 à 26/02/2023 

Divulgação do resultado da segunda etapa 
(análise de projeto) 

01/03/2023 

Período de recurso da segunda etapa (análise de 
projeto) 

02/03/2023 à 03/03/2023 

Divulgação do resultado do recurso e aprovados 
para a terceira etapa (entrevista) 

17/03/2023 

Entrevista 21/03/2023 à 30/03/2023 

Publicação: 
- da nota da entrevista; 
- da classificação prévia. 

05/04/2023 

Período de interposição de recurso contra a nota 
da entrevista e classificação prévia. 

06/04/2023 à 10/04/2023 

Publicação: 
- da análise de recurso contra a nota da 
entrevista; 
- da análise de recurso contra a classificação 
prévia; 
- da classificação definitiva 

20/04/2023 

 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.  

 

Presidente Prudente, 09 de janeiro de 2023. 

 

 

     CONSELHO GESTOR 


