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O ENADE
D

ESTUDANTES QUE DEVERÃO SER INSCRITOS

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(Enade) avalia o rendimento dos concluintes dos cursos
de graduação, em relação aos conteúdos programáticos,
habilidades e competências adquiridas em sua formação.
O exame é um componente curricular obrigatório, e a
irregularidade perante o Enade 2019 impossibilita a
colação de grau e a emissão de diploma do estudante, em
decorrência da não conclusão do curso.

Deverão ser inscritos os estudantes Ingressantes e
Concluintes habilitados, nos cursos selecionados.
O estudante que estiver vinculado ao curso,
independente da sua situação de matrícula
(trancada ou afastado da IES), estando habilitado,
como ingressante ou concluinte, deverá ser
inscrito.
RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

CURSOS DA UNIFESSPA SELECIONADOS NO ENADE
a) Agronomia;
b) Arquitetura e Urbanismo;
c) Engenharia Civil;
d) Engenharia de Computação;
e) Engenharia Elétrica;
f) Engenharia Florestal;
g) Engenharia Mecânica;
h) Engenharia Química;
i) Medicina Veterinária; e
j) Zootecnia.

‘

n) Engenharia
Mecânica; INGRESSANTES
o) Engenharia Química; t)
ESTUDANTES
Medicina Veterinária w) Zootecnia.
Aqueles que tenham iniciado o respectivo curso no ano
de 2019, estejam devidamente matriculados e tenham
de 0 (zero) a 25% (vinte e cinco por cento) da carga
horária mínima do currículo do curso integralizada, até
o último dia do período de retificação de inscrições do
Enade 2019 (30/08/2019).
ESTUDANTES CONCLUINTES
Aqueles que tenham integralizado 80% (oitenta por
cento) ou mais da carga horária mínima do currículo do
curso e não tenham colado grau até o último dia do
período de retificação de inscrições do Enade 2019
(30/08/2019), ou aqueles com previsão de
integralização de 100% (cem por cento) da carga
horária do curso até julho de 2020.

As inscrições serão realizadas pelos Coordenadores
de Curso.

ESTUDANTES QUE DEVERÃO REALIZAR A PROVA
A prova é obrigatória para os estudantes inscritos
na situação de concluintes. Já os estudantes
ingressantes serão inscritos, porém serão
dispensados da realização da prova.
Além da obrigatoriedade de realização da prova,
todos os concluintes deverão preencher um
cadastro de informações e responder ao
Questionário do Estudante.

REGULARIDADE NO ENADE
A situação de regularidade do estudante habilitado
será atribuída mediante a efetiva participação do
Estudante na prova do Enade 2019, verificada pelo Inep
mediante presença atestada no local de prova e
preenchimento do Questionário do Estudante (QE),
nos termos do Edital.

DATAS IMPORTANTES
Inscrições a serem realizadas
pelo Coordenador de Curso
Retificação de enquadramento e
de inscrições
Cadastro dos estudantes
concluintes
Solicitação de atendimento
especializado, específico e/ou
por nome social dos estudantes
concluintes
Preenchimento do Questionário
do Estudante
Divulgação dos locais de prova
no Sistema Enade

1 de julho a 11 de agosto
12 de agosto a 30 de agosto
1 de julho a 21 de novembro

2 de setembro a 13 de setembro

2 de setembro a 21 de novembro
A partir de 8 de novembro

RESPONSABILIDADES DOS ESTUDANTES

APLICAÇÃO DA PROVA DO ENADE

Preencher o cadastro do Estudante, informando seus
dados pessoais;
Solicitar atendimento especializado, específico e/ou
pelo nome social, quando necessário;
Preencher o Questionário do Estudante;
Escolher o curso para participação no Exame, em caso
de ter sido inscrito como concluinte em mais de um
curso de graduação;
Consultar o local para a realização da prova.

Aplicação do Exame
24 de novembro
Abertura dos portões
12 h
Fechamento dos portões
13 h
Início da prova
13h30
Término da prova
17h30
Observação: Horários de Brasília-DF

