
 

ORIENTAÇÕES - ENADE 2016.2 

No dia da prova, o estudante deve atender ao disposto nos itens a seguir: 

• Data do exame: 20/11/2016 (domingo). 

• Horário de abertura dos portões: 11h. 

• Horário de fechamento dos portões: 12h.  

• O Exame terá duração de 4 horas.  

• O estudante deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 45 minutos do 

horário fixado para o fechamento dos portões de acesso aos locais de aplicação do Exame. 

• O estudante deverá levar o original do documento de identificação com foto, válido e legível. 

Recomenda-se que o estudante leve o Cartão de Informação impresso por meio do Sistema Enade – 

ambiente do Estudante.  

• Antes de ingressar na sala de provas, o estudante deve:  

a) guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pelo aplicador, telefone celular desligado e 

quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados;  

b) lacrar e identificar a embalagem porta-objetos; e  

c) manter a embalagem porta-objetos embaixo da carteira durante a realização das provas.  

• Após a entrada na sala de provas, é proibido ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um 

aplicador ou ausentar-se em definitivo antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas.  

• A participação no Enade 2016 será atestada a partir da assinatura do estudante na lista de presença 

de sala e no cartão de respostas às questões objetivas da prova.  

• O estudante não deverá deixar o local de prova sem o cumprimento das formalidades de 

identificação e registro de presença. A lista de presença de sala somente será disponibilizada após 1 

(uma) hora do início da prova.  

• O estudante deverá utilizar caneta esferográfica de tinta preta, feita em material transparente.  

• O estudante deverá destacar a Folha de Respostas do Caderno de Provas e entregar ao aplicador ao 

terminar as provas. Deverá entregar também o Caderno de Provas, exceto ao deixar em definitivo a 

sala de provas nos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas. É proibido 

ausentar-se da sala de provas com as folhas de respostas.  

 


