
 

 

 

REGULAMENTO MITOS DO ENADE 2019 DA UNIFACEAR 

 

1. O concurso destina-se aos discentes concluintes dos cursos de graduação da Unifacear – Centro 

Universitário que participarão do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), a ser realizado no 

dia 24 de novembro de 2019.  

Participação:  

2. Para participar o acadêmico deverá entregar o respectivo Caderno de Provas do Enade devidamente 

identificado para a coordenação do seu curso, via e-mail conforme tabela abaixo:  

 

a) Entrega até às 23:59h do dia 24/11/2019 (domingo) 

 O aluno que entregar o gabarito referente a prova do Enade 2019 receberá 20 (vinte) horas atividades 

complementares, mais incentivos dos demais itens. 

b) Entrega do dia 25/11/2019 à 29/11/2019  

Caso o aluno envie após as 23h59, receberá apenas o benefício das 20 (vinte) horas das atividades 

complementares e poderá receber o desconto na pós-graduação. 

Benefícios e prêmios (mediante entrega do gabarito conforme item 2.a) 

3. O aluno que enviar o Caderno de Provas no dia da realização do Enade, terá pontos adicionados conforme 

as seguintes condições: 

Campus Curso E-mail

Araucária Biomedicina coord.bio@unifacear.edu.br

Araucária Enfermagem coord.enfermagem@unifacear.edu.br

Araucária Engenharia Civil coord.civil@unifacear.edu.br / lauri.lenz@unifacear.edu.br

Araucária Engenharia de Produção coord.eng@unifacear.edu.br

Araucária Engenharia Elétrica alex.rocha@unifacear.edu.br

Araucária Engenharia Mecânica joao.soares@unifacear.edu.br

Araucária Fisioterapia coord.fisio@unifacear.edu.br

Bacacheri Engenharia Civil lizandra.marin@unifacear.edu.br

Bacacheri Engenharia de Produção lizandra.marin@unifacear.edu.br

Bacacheri Engenharia Ambiental lizandra.marin@unifacear.edu.br

Sítio Cercado Engenharia Ambiental marcelo.bueno@unifacear.edu.br

Sítio Cercado Engenharia Civil marcella.silvestro@unifacear.edu.br

Sítio Cercado Engenharia de Produção maira.buss@unifacear.edu.br

Sítio Cercado Engenharia Elétrica marcella.silvestro@unifacear.edu.br

Sítio Cercado Engenharia Mecânica maira.buss@unifacear.edu.br

Kennedy Engenharia Civil raquel.bueno@unifacear.edu.br

Kennedy Engenharia de Produção raquel.bueno@unifacear.edu.br

Kennedy Engenharia Ambiental raquel.bueno@unifacear.edu.br



 

 

a) Se o aluno obtiver 40% (16 questões de múltipla escolha) ou mais de acerto na prova ele terá um 

acréscimo de 1 ponto na nota do 2º bimestre na disciplina matriculada que ele escolher, exceto TCC. 

b) Se o aluno obtiver 50% (20 questões de múltipla escolha) ou mais de acerto na prova ele terá um 

acréscimo de 2 pontos na nota do 2º bimestre, sendo distribuído 1 ponto para cada disciplina que o 

aluno escolher (até 2 disciplinas), exceto TCC. 

c) Se o aluno obtiver 60% (24 questões de múltipla escolha) ou mais de acerto ele terá 2,5 pontos, sendo 

distribuído 1,25 ponto na nota do 2º bimestre para cada disciplina que o aluno escolher (até 2 

disciplinas), exceto TCC. 

4. O aluno que obtiver nota acima de 7,0 (28 questões de múltipla escolha), ou seja, 70% de acertos na prova 

do Enade estará automaticamente isento da defesa de Banca do TCC II. Porém deverá entregar o TCC escrito 

e receberá nota de acordo com a avaliação do professor orientador. Condições: 

a) Trabalhos que sejam identificados com plágio terão nota atribuída de zero.  

b) Caso o aluno sinta necessidade, poderá realizar a Banca a título de melhoria da nota do TCC II. 

c) O restante da equipe de TCC a qual o aluno é integrante não ficará isenta da apresentação oral. 

5. Será concedida a premiação de um Tablet ao melhor aluno de cada curso conforme nota na avaliação do 

Enade 2019, mediante avaliação do caderno de provas.    

Avaliação dos Cadernos de Provas 

6. A conferência dos acertos das questões de múltipla escolha registradas no Caderno de Provas do Enade 

2019 será realizada de acordo com o gabarito divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.  

7. Em caso de empate na pontuação final, serão considerados como critérios de desempate:  

a) Maior Coeficiente de Rendimento Acadêmico 

b) Maior idade 

8. A divulgação do resultado será realizada no dia 06/12/2019. 

Desconto na pós-graduação  

8. Aos alunos concluintes dos cursos, convocados a realizar o Enade em 2019, será ofertado desconto nos 

cursos de pós-graduação da Unifacear conforme porcentagem de acerto no exame, considerando a prova 

específica e prova geral, conforme tabela abaixo. 

 

OBS: O desconto para a bolsa de pós-graduação será concedido após a publicação da nota do aluno pelo 

INEP, e este será responsável em trazê-la para comprovação e validação da bolsa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENADE 2019 - Prova Específica e Geral 

Porcentagem de Acerto 

nas Questões 

Porcentagem da Bolsa nos cursos de 

Pós-Graduação da FACEAR 

Acima de 40% 10% 

Acima 60% 30% 

Acima de 70% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


