
ENADE 2021 – Curso de  DESIGN 

CHAMADA AOS CONCLUINTES   

Caros Estudantes,

No ano de 2021, os estudantes concluintes do Curso de Design irão fazer a prova do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, conforme calendário 

previsto no Edital INEP nº 36 de 12 de Julho de 2021. 

hIps://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-

de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144

Por esse moRvo, solicitamos aos estudantes que são concluintes e que tem mais de 

80% de carga horária acumulada no Curso.

Para verificar se este é seu caso, Observe na úlRma página do seu histórico analíRco 

sua CH do curso, respeitando os seguintes tetos (se você fez mais horas em uma das 

categorias, só considere o teto):

:: CH fixa - no máximo 2370;

:: CH Estágio - no máximo 240;

:: CH EleRva - no máximo 90;

:: CH Flexível - no máximo 60;

:: CH de TCC -  120. 

O total da Carga horária do Curso é de 2880 horas, se você tem mais de 80% de CH 

acumulada nas categorias acima, precisamos da sua resposta no quesRonário abaixo:

https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144
https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144


h;ps://forms.gle/tkzZhDRfV6M2q9F46

Caso você tenha defendido o seu TCC e concluído o estágio obrigatório, você  será 
incluído na lista do ENADE e tem até o dia 27 de Agosto de 2021 para colar Grau, 
neste momento (retificação de inscrição por parte do Coordenador) você será retirado 
da lista do ENADE 2021.

Este quesRonário foi feito para atualizar algumas informações necessárias, pois 

encontram-se incompletas no sistema da UFAL (sieweb), impedindo as inscrições no 

sistema do ENADE.

Maiores informações sobre o ENADE, estamos à disposição 

(coordenacao.des@fau.ufal.br), ou podem ser obRdas no site do INEP. Informamos 

que a não inscrição no ENADE, ou o não comparecimento à prova implica em NÃO 

EMISSÃO do diploma de graduação.

Abaixo segue uma versão resumida do cronograma do ENADE 2021, para versão 

completa consultar o edital. 

CRONOGRAMA ENADE 2021– GRADUAÇÃO EM DESIGN UFAL 

AÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO
Inscrições dos Estudantes Ingressantes/
Concluintes Habilitados

Coordenador do 
Curso

19/07/2021 a 
8/08/2021

CADASTRO DOS ESTUDANTES 
CONCLUINTES

 (NO SISTEMA ENADE)
Estudante

19/07/2021 à 
12/11/2021

Retificação de Enquadramento e de 
inscrições

Procurador 
Educacional 
Institucional

9/08/2021 a 
29/08/2018 às 23h59

Solicitação de Atendimento Especializado e/
ou Tratamento pelo Nome Social dos 
estudantes concluintes habilitados

Estudante
30/08/2021 a 
03/09/2021 às 23h59

Resultado da solicitação de Atendimento
Especializado e/ou Tratamento pelo Nome 
Social dos estudantes concluintes 
habilitados

Estudante

10/09/2021

Recurso da solicitação de Atendimento
Especializado e/ou Tratamento pelo Nome 
Social dos estudantes concluintes 
habilitados

Estudante

13/09/2021 a 
17/09/2021 às 23h59



Aplicação das provas do Enade 2021 ocorrerá dia 14 de novembro de 2021 e seguirá 

o horário de Brasília-DF, conforme descrito a seguir: 

Abertura dos portões 12h     -        Fechamento dos portões 13h 

Início da prova 13h30            -        Término da prova 17h30. 

Atenciosamente, 

Eva Rolim Miranda - SIAPE 1287419 

Coordenadora do Curso de Design 

Resultado do recurso da solicitação de
Atendimento Especializado e/ou pelo 
Tratamento pelo Nome Social dos 
estudantes concluintes habilitados

Estudante

24/09/2021

Preenchimento do questionário do 
estudante

Estudante
30/08/2018 a 
13/11/2021 às 23h59

Indicação do curso pelo estudante 
concluinte habilitado com mais de uma 
inscrição

Estudante
30/08/2021 a 
17/11/2021 às 23h59

Divulgação dos locais de prova no Sistema 
ENADE

INEP
01/11/2021

APLICAÇÃO DA PROVA INEP 14/11/2021

Preenchimento do Questionário do 
Coordenador de Curso

Coordenador de 
Curso

16/11/2021 a 
26/11/2021 às 23h59

Divulgação da Relação de Estudantes em 
Situação Regular

INEP
15/12/2021

Registro de Declaração de Responsabilidade 
da IES

Coordenador de 
Curso

16/12/2021

Solicitação de Dispensa de Prova por 
iniciativa do Estudante

Estudante
16/12/2021 a 
21/01/2022 às 23h59

Solicitação de Dispensa de Prova por 
iniciativa da IES

Coordenador do 
Curso

16/12/2021 a 
11/02/2022 às 23h59

Resultado dos recursos das solicitações de
dispensa do estudante e da IES

INEP
21/02/2022

Divulgação dos resultados do ENADE 2021 INEP 31/08/2022


