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Aos alunos do Curso de Licenciatura em Matemática
DEAD – UFVJM
Assunto: Informações ENADE 2017 aos alunos concluintes inscritos
Prezados alunos,
Relembramos a todos os estudantes concluintes inscritos no ENADE 2017 de
responderem o questionário do estudante. O prazo encerra-se no dia 26 de novembro de
2017.
Preenchimento do Questionário do Estudante

Estudante

04 de setembro a 26
de novembro de 2017

Ressaltamos novamente que, conforme dispõe o Edital nº 26:
14.6 O Estudante que não preencher o Questionário do Estudante de que trata o item
1.3 deste Edital, ficará em situação Irregular no Enade 2017, mesmo que tenha
realizado o Exame.
O estudante irregular não poderá se formar até que regularize a situação,
no ano seguinte.
Conforme cronograma do ENADE, a divulgação do local de prova e a impressão
do cartão de informações do estudante estão disponíveis desde (13/11) no site do INEP,
para o aluno que terminar de responder o Questionário do Estudante.
Cronograma de aplicação da prova, conforme item 1.5 do Edital nº 26, de 16 de junho
de 2017:
1.5 A aplicação do Enade 2017, em todas as Unidades da Federação, obedecerá ao
seguinte cronograma, conforme horário oficial de Brasília-DF:
Aplicação do Exame 26 de novembro
Abertura dos portões 12h
Fechamento dos portões 13h
Início da prova 13h30min
Reiteramos que o preenchimento do Questionário do Estudante é obrigatório
para aqueles inscritos como concluintes regulares. A regularidade junto ao ENADE
2017 será assegurada apenas após a finalização do preenchimento do Questionário e a
participação na prova do dia 26 de novembro de 2017, desde que cumpridas as
determinações constantes no Edital nº 26/2017.
Estaremos à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,
Prof. Eduardo Gomes Fernandes
Prof.ª Adriana Assis Ferreira
Coordenadores Curso Licenciatura em Matemática
DEAD – UFVJM

