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Aos estudantes dos cursos de graduação em Agronomia, Educação Física- 
Bacharelado, Medicina Veterinária, Nutrição e Zootecnia inscritos no Enade2013. 

Nos termos do art. 10º da Portaria Normativa no 6/2013, a informação do local de 
prova será sequenciada ao preenchimento do Questionário do Estudante, durante o 
período de 22 de outubro a 24 de novembro de 2013, por meio da página da Internet 
http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/ na opção “Estudante”, quando será permitida a 
impressão do Cartão de Informação do Estudante. A impressão do Cartão não é 
requisito imprescindível à participação na prova, porém o estudante deve comparecer, 
no local, dia e horário especificados, munido de documento oficial de identificação 
(com fotografia). Não será admitido acesso à prova em local diferente daquele 
determinado pelo Inep, nem tampouco com cópia de documento de identificação, 
ainda que autenticada.  

Neste ano foi acrescentado um tempo mínimo de permanência de uma hora na prova. 
Conforme Ofício Circular n°003667/ 2013- MEC/INEP/DAES o estudante que não 
respeitar o tempo mínimo de permanência no local de prova (uma hora) e não cumprir 
com as formalidades que atestem sua presença será considerado irregular junto ao 
Enade 2013.  

Assim enfatizamos novamente que os alunos inscritos como concluintes que não 
cumprirem o disposto acima não poderão colar grau até a regularização da situação 
junto ao Inep. 

O acesso ao local de prova está restrito ao período compreendido entre 12h15min 
(horário oficial de Brasília) e 13 horas (horário oficial de Brasília) do dia 
24/11/2013. A prova terá início às 13 horas (horário oficial de Brasília) e não será 
permitida a entrada no local da prova após esse horário. A participação no Enade 
2013 será atestada a partir da assinatura do estudante na lista de presença de sala e 
no cartão de respostas às questões objetivas da prova. Deixar o local de prova sem o 
cumprimento das formalidades de identificação e registro de presença pode 
comprometer a regularidade junto ao Enade 2013. O estudante somente poderá sair 
da sala após 1 hora do inicio da prova. Mais informações sobre o Enade podem ser 
obtidas no Manual do Enade 2013, disponível na página da PRG ou diretamente neste 
link. 

Esclarecemos ainda que problemas com acesso ao sistema para responder o 
questionário devem ser resolvidos junto ao Inep através do e-mail: 
enade@inep.gov.br. 

Em consulta realizada ao sistema do Enade verificamos que alguns alunos ainda não 
responderam ao questionário de forma completa. Contamos com a colaboração de 
todos os estudantes para responderem ao questionário e realizarem a prova com 
atenção e responsabilidade, pois os dados obtidos através destes instrumentos de 
avaliação são importantes para compor o Conceito Preliminar do Curso (CPC), o qual 
informa para a sociedade a condição do curso. 
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