
 ESTUDANTES CONVOCADOS PARA A PROVA DO ENADE 2014
TECNÓLOGO EM ADS – CAMPUS GUANAMBI

A PROVA DO ENADE SERÁ REALIZADA NO DIA 23/11/2014. 

NOME
1.ANACLETO PEIXOTO JUNIOR

2.ERBSON COSTA PEREIRA

3.ERICA JARDIM DA SILVA

4.GABRIEL ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA

5.JOAO AUGUSTO DIAS TEIXEIRA

6.JOELSON SOUZA DE CARVALHO

7.LUIS PAULO PEREIRA FLORES

8.MARCO ANTONIO MALHEIROS LIMA

9.RAQUEL SOUZA DO NASCIMENTO TORRES

10.ROGERIO DA SILVA SANTOS

LOCAL DE PROVA

O estudante convocado deverá acessar a página http://portal.inep.gov.br durante o 
período de 21 de outubro a 23 de novembro de 2014, para resposta do Questionário 
Eletrônico e impressão do Cartão de Informação do Estudante, onde consta o seu 

local de prova. 
APENAS O ESTUDANTE TERÁ ACESSO AO SEU LOCAL DE PROVA.

http://portal.inep.gov.br/


INSTRUÇÕES PARA O ESTUDANTE NO DIA DA 
PROVA DO ENADE

No dia da prova, o estudante deve atender ao disposto nos itens a seguir:

Data e hora do exame: 23/11/2014 (domingo) às 13 horas (horário oficial de Brasília).

O estudante deverá comparecer ao local  de prova com antecedência  mínima de 45 
minutos  do  horário  fixado  para  o  fechamento  dos  portões  de  acesso  aos  locais  de 
aplicação do exame, considerando o horário oficial de Brasília – DF.

Não  será  admitido,  em  hipótese  alguma,  acesso  à  prova  em  local  diferente  do 
determinado pelo Inep, nem tampouco após as 13 horas (horário oficial de Brasília).

O estudante deverá levar  o original  do documento de identificação com o qual  está 
cadastrado (com fotografia,  válido e legível).  Recomenda-se que o estudante leve  o 
Cartão de Informação.

A participação no Enade 2014 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 deixa o estudante em situação irregular junto ao Enade 2014.

A lista de presença de sala somente será disponibilizada ao estudante após 1 (uma) 
hora do início da prova.

A estudante que tiver necessidade de amamentar deverá comparecer ao local de prova 
com acompanhante  para  o  recém-nascido e  o  aplicador  de prova reservará  espaço 
adequado à amamentação durante o período de aplicação de prova.

Durante as provas não será admitida, sob pena de exclusão do exame, qualquer espécie 
de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, manuais,  
impressos ou anotações, máquinas calculadoras (também relógios), réguas de cálculo, 
agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphones, tablets, ipod, mp3, bip,  
walkman,  pager,  notebook,  palm  top,  pendrive,  máquina  fotográfica,  gravador  ou 
qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens

Não será permitido ao estudante fumar na sala de provas.

O  estudante  deverá  levar  e  utilizar  caneta  esferográfica  de  tinta  preta,  feita  em 
material transparente para responder tanto as questões objetivas quanto as discursivas.

O descumprimento das disposições acima implicará na irregularidade do estudante junto 
ao Enade.

Fonte: http://portal.inep.gov.br  .  

http://portal.inep.gov.br/

