
 

 

 

FACULDADE UNINASSAU CARUARU  

REGULAMENTO SIMULADO ENADE 2021.1 

 

A Comissão ENADE do curso de Farmácia da Faculdade UNINASSAU, no uso 
de suas atribuições, 

 
DIVULGA 

 

O regulamento do Simulado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade, 

edição 2021.1. O Simulado será aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes 

do curso de Farmácia do 7º período de 2021.1. 

A prova do Simulado Enade 2021.1 será aplicada em 20 de maio de 2021, com início às 18h30 

e término as 22h do horário de Brasília/DF na sala TEAMS da disciplina TÓPICOS 

INTEGRADORES II. 

O Simulado Enade 2021.1 será regulamentado por este documento, a ser publicado pela 

Coordenação de Curso, em que serão estabelecidos os aspectos indispensáveis à realização 

do Simulado, incluindo cronograma, prazos, procedimentos técnicos e responsabilidades dos 

estudantes, dentre outras diretrizes para sua realização. 

As diretrizes da prova Simulada do Enade 2021.1 serão definidas com a orientação técnica de 

Comissões Enade, constituídas por professores do curso de Farmácia a partir de critérios 

técnicos definidos pelo Conselho de Curso e com subsídios de indicadores calculados para esse 

fim. 

A prova do Simulado Enade 2021.1 será elaborada pelos professores do curso, segundo as 

orientações da Comissão Enade. 

Para fins do disposto neste regulamento, em relação ao Simulado Enade 2021.1, consideram-

se estudantes habilitados todos os que estão devidamente matriculados no 7º período. 

A ausência do estudante o inabilita a receber as premiações estabelecidas pela Comissão 

Enade. 



 

 

Serão considerados em situação irregular perante o Simulado Enade 2021.1 os estudantes que 

não estejam devidamente matriculados. 

A Comissão Enade definiu as seguintes premiações: 

O 1ª colocado (maior nota) poderá escolher até quatro disciplinas que está cursando em 2021.1 

para receber 2(dois) pontos na nota final da AV2; 

O 2ª colocado (segunda maior nota) poderá escolher até três disciplinas que está cursando em 

2021.1 para receber 2 (dois) pontos na nota final da AV2; 

O 3ª colocado (terceira maior nota) poderá escolher até duas disciplinas que está cursando em 

2021.1 para receber 2(dois) pontos na nota final da AV2; 

Os demais participantes que fizerem 50% da pontuação do 1ª colocado poderá escolher uma 

disciplina para receber 1 (um) ponto na nota final da AV2. 

O critério de desempate caso exista notas iguais para o 1º, 2º e 3º colocado será a média global 

que constar no histórico escolar do aluno. 

O Resultado do 1º, 2º e 3º colocados será divulgado no dia 22 de maio as 20h no endereço do 

instagram: @janderleyjosedematos. 

As contestações referentes as questões poderão ser apresentadas até as 24h do dia 21 de maio, 

desde que sejam apresentadas no formulário padrão (ANEXO 1) devendo ser apresentada uma 

contestação para cada questão e enviadas para o e-mail: 

farmacia.cau@mauriciodenassau.edu.br 

Qualquer outra eventualidade será julgada e definida pela Comissão Enade. 
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ANEXO I 

NOME E MATRÍCULA: 

Nº DA QUESTÃO A SER CONTESTADA: 

CONTESTAÇÃO: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

EMBASAMENTO TEÓRICO PARA CONTESTAÇÃO (LIVROS, ARTIGOS E OUTROS MEIO A 

SEREM AVALIADOS PELO CONSELHO DE CURSO): 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

Caruaru, 19 de Maio de 2021. 

 

                                              Janderley Matos 

                                              Coordenador do Curso de Farmácia 


