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Prezados estudantes! 

Nesse ano de 2016 teremos o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(Enade) para os cursos de Agronomia, Educação Física (Bacharelado), 

Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição e Zootecnia.  

O Enade é aplicado aos estudantes do ensino superior e é componente 

curricular obrigatório. Ou seja, o estudante que não preencher o questionário e 

não realizar a prova torna-se um aluno irregular e não poderá tirar o diploma até 

o próximo ano, quando deverá regularizar a situação junto ao Inep/Enade.   

Portanto... 

Se você é estudante de um desses cursos e 

 entrou na UFLA em 2016, e 

 terá, após 25 de agosto de 2016 (término do período letivo 2016/1), até 

25% do curso concluído, 

Você foi inscrito no Enade 2016 como ingressante e está dispensado de 

preencher o questionário e realizar a prova. Aguarde sua vez!  

Verifique a lista de ingressantes inscritos clicando aqui. 

 

Se você é estudante de um desses cursos e  

 é um provável formando 2017/1, ou  

 terá, após 25 de agosto de 2016 (término do período letivo 2016/1), mais 

de 80% do curso concluído,  

Você foi inscrito no Enade 2016 como concluinte.  

Verifique a lista de concluintes inscritos clicando aqui. 

 

Se você foi inscrito no Enade 2016 como concluinte, deverá cumprir 2 etapas: 

1- De 20 de outubro a 20 de novembro de 2016: preencher o Questionário 

do estudante no Portal do Enade; 

2- Dia 20 de novembro de 2016: realizar a prova. 

ATENÇÃO: só é possível verificar o local da prova se o estudante preencher o 

questionário no período previsto. Se o questionário não for preenchido, o 

estudante torna-se irregular junto ao Inep/Enade.  

 

http://www.prg.ufla.br/site/ingressantesenade2016/
http://www.prg.ufla.br/site/concluintesenade2016/
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Se você é estudante de um desses cursos e 

 é um provável formando 2017/1, ou  

 terá, após 25 de agosto de 2016 (término do período letivo 2016/1), mais 

de 80% do curso concluído,  

E seu nome não está na lista, entre em contato com a PRG até 29 de agosto de 

2016 para que a situação seja regularizada, pois de acordo com as normas do 

Inep você tem que ser inscrito no Enade 2016.  

 

Se você: 

 É um provável formando 2016/1, ou 

 Poderá, na data da prova, estar fora do Brasil em Atividade Acadêmica 

Internacional (AAI) registrada na DRI/UFLA,  

E seu nome está na lista, entre em contato com a PRG até 22 de agosto de 

2016 para que seu nome seja retirado da lista, pois você está dispensado do 

questionário e da prova.  

 

Se você não estará em Lavras/MG na data da prova, por estar realizando 

estágio registrado na PROEC/UFLA, terá que realizar a prova em outra 

localidade. Entre em contato com a PRG até 22 de agosto de 2016 para que o 

local de prova seja alterado. (Consulte os locais disponíveis no Portal do Enade, 

no período de 12 a 22 de agosto de 2016.)  

 

Se você possui alguma necessidade especial, informe ao coordenador do seu 

curso, manifestando-se em relação a Indicador de atendimento especializado, 

Indicador de atendimento específico e Indicador de recurso. (Consulte o 

Quadro 1 da página 50 do manual do Enade.) 

 
Observações: 
 
O contato com a PRG deverá ser feito pelo e-mail colegiados@prg.ufla.br. 
 
Contato dos coordenadores dos cursos: 
http://www.prg.ufla.br/site/coordenadores-dos-cursos-de-graduacao/.  
 
Portal do Enade: http://portal.inep.gov.br/enade.  

mailto:colegiados@prg.ufla.br
http://www.prg.ufla.br/site/coordenadores-dos-cursos-de-graduacao/
http://portal.inep.gov.br/enade

