
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 
 

              Lavras, 04 de setembro de 2013. 
 

ATENÇÃO ESTUDANTES! 

 

Informamos que foram realizadas novas inscrições no Exame Nacional de Desempenho 

(ENADE) que não constavam na lista divulgada anteriormente. Assim, solicitamos que 

confiram atentamente a nova lista e se você foi inscrito no Enade como concluinte deve 

OBRIGATORIAMENTE responder ao questionário do estudante, disponível a partir de 

22/10/2013, no link http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/, na opção “Estudante”, e realizar a 

prova que será no dia 24 de novembro de 2013 às 13h, em local que será informado após 

resposta ao questionário. RESSALTAMOS QUE A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME 

IMPEDE A COLAÇÃO DE GRAU. 

Informamos ainda que os estudantes que constam na lista como inscritos, mas que tem 

expectativa de colação de grau de grau em 04/10/2013 devem procurar a DRCA para solicitar 

colação de grau e expedição de diploma e possamos dar andamento no processo de dispensa no 

Inep para colação de grau se for o caso. O estudante que não fizer a solicitação só poderá 

colar grau após 14 de dezembro de 2013. 

TODOS OS ALUNOS INSCRITOS COMO CONCLUINTES DEVEM COMPARECER 

A PRG PARA ASSINAR UMA LISTA DISPONÍVEL ATÉ 18/10/2013. 

Os cursos avaliados pelo Enade em 2013 na UFLA são: 

 Agronomia; 

 Educação Física- Bacharelado; 

 Medicina Veterinária; 

 Nutrição; 

 Zootecnia. 

De acordo com orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), foram inscritos dois grupos de estudantes: 

 Ingressantes: estudantes com matrícula em 2013 e com até 25% da carga horária do 

curso já concluído ou a ser concluído no final de 2013/1. Estes estudantes estão 

dispensados da prova. 

 Concluintes: estudantes que estarão com 80% da carga horária do curso cumprida até o 

final do primeiro período letivo de 2013 ou que tenham expectativa de colação de grau 

até 31 de julho de 2014.  

A inscrição de cada estudante pode ser consultada por curso na página da PRG, no link 

ENADE. 
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