ENADE 2018
Prezados alunos,
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, no ano de 2018, será
aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos de
Administração, Psicologia e Tecnologia em Gastronomia e a prova será aplicada
no dia 25 de novembro de 2018.
Disponibilizamos a relação dos alunos regulares (ingressantes e concluintes) dos cursos
descritos acima, nos murais de curso e no link http://www.saocamilosp.br/novo/servicos/enade.php

Conforme edital nº 40/2018, são considerados estudantes ingressantes aqueles
que iniciaram seu respectivo curso com matrícula no ano de 2018, devidamente
matriculados e que tenham concluído até 25% (vinte e cinco por cento) da carga
horária mínima do currículo do curso até o término do período previsto deste
Edital. Os estudantes ingressantes estão dispensados da realização da prova a ser
aplicada no dia 25 de novembro de 2018.
São considerados concluintes, no caso dos Cursos de Bacharelado, alunos que
tenham expectativa de conclusão da graduação até julho de 2019, assim como
aqueles que já concluíram mais de 80% (oitenta por cento) da carga horária
mínima do currículo até o dia 31 de agosto de 2018 (término do prazo para
retificação).
Lembramos que o ENADE é um componente curricular obrigatório para a
conclusão do curso, além da aprovação em todas as disciplinas, estágios, TCC e
atividades complementares. Para a regularidade no ENADE é necessário o
cumprimento das etapas abaixo:
- Preenchimento do cadastro pelos estudantes no período de 14 de agosto a 21
de novembro de 2018; (enviado e-mail de instruções aos alunos);
- Resposta ao Questionário do Estudante no período de 03 de setembro a 21 de
novembro de 2018;
- Participação na prova dia 25 de novembro de 2018.
Os alunos que tenham dúvidas e/ou retificações deverão comparecer na Central
de Atendimento até o dia 23/08/2018.

Atenciosamente,
Secretaria de Graduação 09/08/2018

