SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
CRONOGRAMAÇÃO DE AÇÕES ENADE 2016 (segundo a Portaria Normativa Nº 5, de 09 de Março de 2016)
EVENTO

Divulgação do Manual
Divulgação das diretrizes para
enquadramento
Disponibilização do instrumento para
inscrição
Enquadramento dos cursos

Inscrições Irregulares

DATA

COMPETÊNCIA

Até 27/05/16

INEP

Até 10/06/16

INEP

Até 15/06/16

INEP

A partir de
15/06/16

PI

O exame tem por referencia os conteúdos
programáticos
previstos
nas
Diretrizes
Curriculares

De 15 a
29/06/15

Coordenador precisa
solicitar à PROPLAN
o enquadramento de
curso com alunos
em situação irregular

Todos os estudantes habilitados ao Enade de
anos anteriores que não tenham sido inscritos
ou não tenham realizado o Exame, por motivos
não previstos nas hipóteses de dispensa
referidas nos §§ 2o, 3o, 4o e 5o do art. 33-G da
Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007.

Inscrições nos Cursos Regulares
(UFPA):
I - que conferem diploma de bacharel
nas áreas de: a) Agronomia; b)
Biomedicina; c) Educação Física; d)
Enfermagem; e) Farmácia; f)
Fisioterapia; g) Fonoaudiologia; h)
Medicina; i) Medicina Veterinária; j)
Nutrição; k) Odontologia; l) Serviço
Social; e, m) Zootecnia.
II - que conferem diploma de
tecnólogo nas áreas de: a)
Agronegócio; b) Estética e Cosmética;
c) Gestão Ambiental; d) Gestão
Hospitalar; e, e) Radiologia.
Divulgação da lista dos inscritos
Período para solicitação de Ajustes no
enquadramento/Inscrição (inclusão ou
alteração) mudança de local de prova
(EAD ou com atividade fora de seu
município)
Divulgação da Lista dos inscritos
(após retificação)
Impressão do Cartão de
prova/Responder questionário
Prova
Questionário do Coordenador
Lista dos estudantes em situação
regular junto ao ENADE

De 06/07 a
07/08/16

CONCEITO

I - estudantes ingressantes, aqueles que
tenham iniciado o respectivo curso no ano de
2016, devidamente matriculados, e que tenham
Coordenadores dos
de zero a vinte e cinco por cento da carga
cursos do Ano II
horária mínima do currículo do curso cumprida
deverão analisar se
até o dia 31 de agosto de 2016, término do
estes se enquadram
período previsto para ajustes.
nas diretrizes do
Exame, para que
II - estudantes concluintes dos Cursos de
seus estudantes
Bacharelado, aqueles que tenham expectativa
sejam considerados
de conclusão do curso até julho de 2017 ou
habilitados á
que tenham cumprido oitenta por cento ou mais
participação
da carga horária mínima do currículo do curso
da IES até o dia 31 de agosto de 2016, término
do período previsto para ajustes

21/08/2016

INEP

31/08/2016

Estudante solicita ao
Coordenador do
Curso
INEP

20/10/2016 a
20/11/2016

Estudante

20/11/2016

INEP/Estudante

Deve ser respondido por todos os concluintes
inscritos no Exame. Caso o estudante não o
preencha, ficará em situação de irregularidade
perante o ENADE.

Coordenador
INEP

Quem está liberado do ENADE:
- Estudantes de cursos não descritos na PN Nº /2016
- Estudantes dos cursos listados que colarem grau até o dia 31/08/2016
- Matriculados e cursando atividades curriculares fora do Brasil na data do exame.
Mais informações: http://enade.inep.gov.br.
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