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EDITAL Nº 013/2015

Chamada dos alunos habilitados ao ENADE 2015, na 

condição de expectativa de conclusão de curso, para 

Manifestação quanto à participação no exame. 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do ABC (UFABC), tendo em vista o 

disposto no art. 6°, § 1°, inciso II, da Portaria Normativa MEC nº 3, de 6 de março de 2015, 

torna público o presente Edital 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O presente Edital tem por objetivo proceder à chamada dos estudantes que tenham 

expectativa de conclusão do curso até julho de 2016 a solicitar sua inscrição como estudante 

habilitado ao ENADE 2015, na condição de concluinte. 

1.2 O estudante com CPk menor do que 0,80 e que atenda a condição especificada no item 

1.1, deverá solicitar sua inscrição como estudante habilitado ao ENADE 2015, na condição de 

concluinte.  

2 DA SOLICITAÇÃO, CIÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

2.1 A solicitação da inscrição no ENADE 2015 será feita por meio de envio de mensagem 

eletrônica para o endereço regulacao@ufabc.edu.br, entre os dias 24 a 29 de julho de 2015.

2.2 A Ciência e Atualização de Dados Pessoais serão realizadas por meio de preenchimento e 

envio de questionário eletrônico, acessível no endereço http://prograd.ufabc.edu.br/enade a

partir de 24/07/2015 a 31/07/2015..

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 Para todos os fins, é de conhecimento público os termos deste Edital. 
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3.2 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Graduação da 

UFABC. 

3.3 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

Santo André, 20 de julho de 2015. 

Luciano Soares da Cruz 
Pró-Reitor de Graduação em exercício 
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