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REGULAMENTO DE PREMIAÇÃO ENADE 2017

O Centro Universitário FADERGS e a Laureate International Universities
realizarão atividades pedagógicas como reforço à formação de seus estudantes
visando a excelência e preparação para o Exame Nacional de Desempenho do
Estudante (ENADE) 2017, promovido pelo INEP/MEC. Estas atividades pedagógicas
constituem importante incremento à qualidade da formação acadêmica e profissional
destes estudantes. Considerando isto, a direção do Centro Universitário FADERGS
estabelece que a realização das referidas atividades pedagógicas pelos estudantes
que prestarão o ENADE em 2017, bem como seu desempenho nas mesmas
atividades, resultará em valoração acadêmica, conforme a tabela que segue:
SEMESTRE

EVENTO

Três Microavaliações e
Aulas Presenciais
(Tópicos Especiais de
TIC) – 2017-1

PREMIAÇÃO
O aluno que realizar as 3 Microavaliações de
2017-1 e obtiver nota igual ou maior que 7,0
(sete) receberá 1 (um) ponto no Marco
Avaliativo II de 2 (duas) disciplinas de 2017-1
(exceto disciplinas em EaD).
CONDIÇÃO: Ter no mínimo 75% de presença
nas aulas presencias.
O aluno que realizar o Simulado Nacional em
maio e:
a) Acertar de 45% a 50% do simulado nacional
receberá nota 7,0 (sete) em todas as
disciplinas matriculadas (exceto as disciplinas
em EaD).

2017-1

Simulado Nacional

b) Acertar de 50,01% a 60% do simulado
nacional receberá nota 8,0 (oito) em todas as
disciplinas matriculadas (exceto as disciplinas
em EaD).
c) Acertar de 60,01% a 70 % do simulado
nacional receberá nota 9,0 (nove) em todas as
disciplinas matriculadas (exceto as disciplinas
em EaD).
d) Acertar acima de 70% do simulado nacional
receberá nota 10,0 (dez) em todas as
disciplinas matriculadas (exceto as disciplinas
em EaD).

Além do acima descrito, o aluno que realizar o
Simulado Nacional do ENADE receberá mais
1,0 (um) ponto no Marco Avaliativo II de duas
disciplinas de 2017-1 (exceto disciplina em
EaD) caso permaneça no mínimo 2h (duas
horas) realizando a prova.
CONDIÇÃO: fazer as 3 MICROAVALIAÇÕES de
2017-1 e ter no mínimo 75% de presença na
disciplina de Tópicos Especiais em TIC.

Aula online (Nacional)

O aluno que obtiver nota igual ou maior a 7,0
(sete) nas 3 Microavaliações da aula online
receberá 1 (um) ponto em duas disciplinas do
Marco Avaliativo II de 2017-1 em que estiver
matriculado (exceto as disciplinas em EaD).
A cada módulo realizado, o aluno receberá um
certificado.

O aluno que realizar as 2 (duas) listas de
exercícios receberá 1 (um) ponto no Marco
Avaliativo II de 3 (três) disciplinas em que
estiver matriculado de 2017-2.

Listas de Exercícios

2017-2

CONDIÇÃO:
 Ter a média das 2 (duas) notas igual ou
maior a 7,0 (sete).
 Ter no mínimo 75% de presença nas aulas
presencias.
 Não se aplica a disciplinas em EaD.

São 4 (quatro) cursos on-line:
 Curso de Lógica
 Curso de Gráficos e Tabelas
 Curso de Desempenho em Provas e
Exames
 Curso de Atualidades

Cursos on-line

A cada curso on-line que o aluno realizar
receberá 1 (um) ponto no Marco Avaliativo I
OU Marco Avaliativo II de 1 (uma) disciplina em
que estiver matriculado em 2017-2.
O aluno que realizar no mínimo 3 cursos online receberá 1 (um) ponto extra no Marco
Avaliativo I OU Marco Avaliativo II de 1 (uma)

disciplina em que estiver matriculado em 20172.
CONDIÇÃO:
 Tirar nota igual ou maior a 7,0 (sete)
 Ter no mínimo 75% de presença nas aulas
presencias.
 Não se aplica a disciplinas em EaD

Oficina de
interpretação e
produção de texto
argumentativo dissertativo

O aluno que comparecer em 5 dias ou mais
nas Oficinas de interpretação e produção de
texto argumentativo-dissertativo e realizar as
atividades propostas receberá 1 (um) ponto
em duas disciplinas do Marco Avaliativo II de
2017-2 em que estiver matriculado (exceto
disciplina em EaD).

a) O aluno poderá utilizar a carga horária desta
disciplina como Atividade Complementar (60h
- 30h para cada semestre)
b) Ou pode incluí-la como disciplina optativa
Tópicos Especiais em
TIC

c) Ou pedir aproveitamento em uma disciplina
compatível de seu currículo (com exceção de
disciplinas EaD e Projeto Integrador II, III e IV).
CONDIÇÃO: ter no mínimo 75% de presença
em cada semestre nesta disciplina (Tópicos
Especiais em TIC).
O aluno que realizar a PROVA DO ENADE e:
a) Acertar de 45% a 50% da Prova do ENADE e
entregar o Caderno de Provas com as respostas
marcadas à caneta a um dos professores
presentes na saída do local de prova recebe
nota 8,0 (oito) em todas as disciplinas
matriculadas em 2017-2 (exceto disciplina em
EaD).

Prova ENADE

b) Acertar de 50,01% a 60% da Prova do
ENADE e entregar o Caderno de Provas com as
respostas marcadas à caneta a um dos
professores presentes na saída do local de
prova recebe nota 9,0 (nove) em todas as
disciplinas matriculadas em 2017-2 (exceto
disciplina em EaD).

c) Acertar acima de 60% da Prova do ENADE e
entregar o Caderno de Provas com as respostas
marcadas à caneta a um dos professores
presentes na saída do local de prova recebe
nota 10,0 (dez) em toda as disciplinas
matriculadas em 2017-2 (exceto disciplinas em
EaD).
d) Acertar acima de 50% da prova do ENADE,
considerando somente as questões objetivas e
responder a todas as questões dissertativas,
será agraciado com uma bolsa de pósgraduação a ser utilizada até o semestre
subsequente a sua formatura.
d) for um dos 3 alunos com nota mais alta na
prova do ENADE 2017, dentre os alunos da
FADERGS que a prestarão, terá direito a
PRÊMIO ESPECIAL (ver item 5 em
INFORMAÇÕES IMPORTANTES).
CONDIÇÕES:
1. entregar o Caderno de Provas com as
respostas marcadas à caneta a um dos
professores presentes na saída do local de
prova (Receberá um brinde, por ocasião da
entrega).
2. Fazer as 3 MICROAVALIAÇÕES de 2017-2 e
ter no mínimo 75% de presença na disciplina
de Tópicos Especiais em TIC em, pelo menos,
um semestre.
3. Permanecer, no mínimo, 3 (três) horas
realizando a prova e, ao sair do local de
realização da prova, assinar a lista de presença
disponibilizada por um dos professores
presentes, para fim de certificação do tempo
mínimo de permanência supracitado.
4.Ter feito o simulado nacional em maio de
2017.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. Sobre o preenchimento do QUESTIONÁRIO DO ALUNO aplicado pelo
INEP/MEC:

O questionário integra o processo avaliativo que constitui o SINAES (Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior), de que o ENADE é parte. A resposta
ao referido questionário, por parte dos estudantes, tem implicações diretas na
avaliação da instituição e, por conseguinte, na avaliação do próprio estudante que
presta o ENADE. Considerando isto, o preenchimento do Questionário do Estudante
é obrigatório e a Fadergs vai disponibilizar laboratórios em dias e horários,
especialmente para esta atividade.

2. Sobre a realização da prova do ENADE como requisito necessário à emissão
do diploma de conclusão do curso:

A prova do ENADE 2017 será realizada no mês de novembro 2017 e todos os
estudantes concluintes devem fazer a prova, conforme determinação do INEP/MEC,
sob pena de ficarem em situação irregular, o que impede a emissão do diploma de
conclusão de curso.

3. Sobre a entrega dos cadernos da prova do ENADE a um dos professores
presentes:

a) Serão considerados entregues apenas os cadernos de prova cujas respostas
tenham sido marcadas à caneta e que não contenham rasuras;
b) O caderno de prova deverá ser entregue diretamente a um dos docentes da
FADERGS que estarão nos locais de provas até às 18h30min;
c) Os cadernos de prova não serão devolvidos aos estudantes.

4. Sobre os critérios e métodos para computação do desempenho do aluno na
prova do ENADE:

a) O desempenho dos estudantes na prova do ENADE será avaliado
computando-se, exclusivamente, as respostas às questões objetivas que

estiverem assinaladas a caneta e sem rasuras nos cadernos de prova e as
respostas das questões dissertativas redigidas a caneta;
b) Havendo rasuras ou mais de uma opção marcada nas questões objetivas do
caderno entregue, a questão será considerada errada para fins de cômputo
do desempenho do aluno na prova do ENADE;
c) As respostas dos cadernos de prova serão corrigidas pela coordenação e
pelos professores do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com
base no gabarito divulgado pelo INEP/MEC;
d) A previsão de divulgação do gabarito da prova do ENADE pelo INEP/MEC é
de uma semana após a data de realização da prova.

5. Sobre o PRÊMIO ESPECIAL para os três alunos da FADERGS com nota mais
alta na prova do ENADE 2017:

a) O estudante com a nota mais alta receberá 1 (um) MacBook Pro 13.3in i5
(especificações do modelo a serem definidas) e 1 (um) iPhone 7;
b) Os estudantes com a segunda e a terceira maiores notas receberão cada um
1 (um) iPhone 7;
c) Para comprovação oficial da nota da prova, o estudante deverá entregar à
Coordenação de seu curso, em até 30 dias da divulgação do resultado da
Prova, documento comprovando o resultado individual recebido do INEP;
d) Se houver empate na nota, será critério de desempate a maior nota no
simulado nacional de maio de 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

1. Questões omissas serão resolvidas pela Direção Acadêmica da FADERGS;
2. Este regulamento entra em vigor na data da sua publicação.

Porto Alegre/RS, agosto de 2017.

