
 

  

 

RESULTADO FINAL 

EXAME NACIONAL DE ACESSO – ENA 2022 – PROFMAT 

UNIPAMPA – Campus Caçapava do Sul 

 

A Comissão de Seleção de 2022 do Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede Nacional – PROFMAT do campus Caçapava do Sul da UNIPAMPA vem informar a 
lista final de candidatos classificados no Exame Nacional de Acesso – ENA 2022: 

1. Servidores técnico-administrativos em educação na UNIPAMPA (conforme 
Edital 336/2021 UNIPAMPA) – 1 vaga: 

 Não houve candidatos classificados 

 

2. Negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência (conforme 
Edital 336/2021 UNIPAMPA) – 1 vaga: 

 Não houve candidatos classificados 

 

3. Ampla concorrência – 4 vagas + 2 vagas liberadas dos itens anteriores: 
a. Candidatos classificados professores das redes públicas da Educação 

Básica que atuem na docência de Matemática (conforme item 2.2 
do Edital 13 ENA 2022) – em ordem alfabética 
o Felipe Couto de Carvalho 

b. Demais candidatos professores das redes públicas da Educação 
Básica que atuem na docência de Matemática (conforme item 2.3-a 
do Edital 13 ENA 2022) – em ordem decrescente de nota 
o Não há candidatos aprovados 

c. Demais candidatos professores da rede privada da Educação Básica 
que atuem na docência de Matemática (conforme item 2.3-b do 
Edital 13 ENA 2022) – em ordem decrescente de nota 
o Não há candidatos aprovados 

 

Desta forma, está classificado o candidato: 

 Felipe Couto de Carvalho 



 

OBSERVAÇÃO: Conforme o Edital nº 13 ENA 2022, item 6.2.2.1, será reprovado 
o candidato que obtiver menos de 50% de acertos. 

  

ORIENTAÇÕES AOS CLASSIFICADOS:  

(Conforme Edital nº 336/2021 e retificações Edital nº 400/2021 e Edital nº 
443/2021, todos disponíveis em 
https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/profmat/2021/09/03/ena-2022/) 

 Os classificados precisarão se inscrever mediante o preenchimento on-
line de formulário eletrônico constante no sistema GURI 
(https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/) de 10 a 11 de janeiro de 
2022. A não realização dessa etapa implica na impossibilidade de solicitar 
matrícula condicional via sistema. (conforme item 6 do Edital nº 
336/2021) 

 Após a inscrição no sistema GURI, os classificados deverão realizar a 
matrícula condicional pelo endereço: 
https://guri.unipampa.edu.br/pss/publico/listarEdicoesMatCondicional/, 
de 12 a 13 de janeiro de 2022, anexando a documentação necessária. 
(conforme item 7 do Edital nº 336/2021) 

 Caso seja necessária a complementação da documentação, esta ocorrerá 
até o dia 14 de janeiro de 2022. 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES:  

 Início das aulas: 29/04/2022 

 Horário das aulas: Sextas-feiras, das 8h às 11h40 e das 14h às 17h40 

 

MATERIAL DIDÁTICO: 

Sugerimos que já adquiram os livros relacionados abaixo, que serão utilizados 
nas disciplinas do primeiro semestre. A compra pode ser feita pelo site 
https://loja.sbm.org.br/index.php/colecoes/sbm/colecao-profmat.html. 

 Números e Funções Reais 

 Matemática Discreta 

 

Caçapava do Sul, 20 de dezembro de 2021 

 

 

Vitalino Cesca Filho 
Coordenador Acadêmico Institucional 

PROFMAT – UNIPAMPA Campus Caçapava do Sul 
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