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COMUNICADO FDIR 

016/2022 

 

 

Simulado ENADE 

 

Convidamos todos(as) os(as) discentes de nonas e décimas etapas a participarem do Simulado 

ENADE no dia 28.09.22, período matutino 8h às 11h e, noturno, 19h20 às 22h20.  

 

Pedimos especial atenção com relação ao horário de início da prova, pois o acesso às salas 

pode ser feito a partir das 7h40 (manhã) e 19h (noite) e após o início da prova fica vedado o 

ingresso dos alunos (as) na sala de prova. 

 

As salas nas quais os(as) alunos(as) farão a prova serão divulgadas em breve por meio do TIA.   

 

Enviamos anexa a lista de candidatos(as) convidados(as) a participar do Simulado e apresentamos, 

como retribuição à participação, conforme orientação da Reitoria, até 0,5 ponto na média final, 

em conformidade com o desempenho de cada aluno (a). Observamos que, neste semestre, para que 

haja uma padronização dos cursos da UPM, não será concedida horas complementares para os(as) 

alunos(as) que realizarem o simulado, mas sim a pontuação acima, sendo esta a única oportunidade 

para obtenção do 0.5 ponto na média final, uma vez que os(as) alunos(as) de 9ª e 10ª etapa não 

realização a prova integrada em 27/10/2022 (exclusiva para discentes de 1ª a 8ª etapas).  

 

O simulado ENADE será realizado presencialmente, terá duração de 3 horas, no dia e horário 

supramencionados e conterá 30 questões de múltipla escolha. 

 

O discente que estiver cursando a nona ou a décima etapa e não tiver o nome publicado na lista 

anexa poderá acionar a Coordenação, através do e-mail  secretaria.fdir@mackenzie.br 

impreterivelmente até 28.09.22, para que seja verificada a possibilidade de realização de uma 

atividade que  também lhe permita alcançar 0,5 ponto na média final. Observamos que a lista do 

simulado é a mesma divulgada para realização do ENADE e pode conter omissões, conforme 

comunicado anterior já publicado (comunicado FDIR 15/2022). 

 

O discente que possuir alguma necessidade especial para a realização do simulado também deverá 

comunicar a Coordenação, por intermédio do mesmo e-mail e no mesmo prazo acima, para que 

sejam adotadas as medidas pertinentes para viabilizar sua participação. 

 

Encorajamos a participação de todos(as) e ficamos à disposição para quaisquer dúvidas sobre o 

Simulado. 

 

 

Boa prova! 

 

 

A Coordenação 

 


