
Assunto: ENADE – orientações gerais 

Data: 04/09/2017 

 

(NÃO UTILIZEM esta conta de e-mail para se comunicarem com a Coordenação. Utilizem o 

letras.presencial@cchla.ufpb.br.) 

 

Prezados Alunos de Letras-Inglês e Letras-Português, 

 

vocês que estão inscritos no ENADE, por favor, observem as orientações a seguir (a lista com 

os inscritos está publicada como notícia no site da Coordenação de Letras 

http://www.cchla.ufpb.br/ccl). 

 

INGRESSANTES 

Não precisarão fazer nada. A inscrição é uma formalidade necessária. Assim que o INEP 

divulgar o relatório de regularidade dos alunos, nós registraremos no SIGAA a dispensa de 

vocês como ingressantes. 

 

CONCLUINTES 

1. Entrem no site http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index, selecionem “Primeiro acesso 

estudante” e preencham os dados solicitados. Vocês receberão um código de ativação. 

 

2. Utilizem o código de ativação que será enviado para o e-mail que cadastrarem. Será 

necessário preencher um questionário socioeconômico. PRAZO PARA PREENCHIMENTO: 17 de 

setembro de 2017. 

 

3. Pessoas com necessidades específicas deverão se manifestar nos campos apropriados. Se 

isso não for feito, no dia da prova haverá uma prova comum para essas pessoas. 

 

4. A prova será realizada no dia 26 de novembro (domingo). 

 

5. Realizada a prova, o INEP gerará um relatório de regularidade com o ENADE, que será 

enviado à UFPB. Apenas os alunos que estiverem regulares (ou seja, tiverem realizado a prova) 

terão o componente “ENADE CONCLUINTE” regularizado no histórico da graduação. 
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6. Como já informado, QUEM NÃO ESTIVER REGULARIZADO COM O ENADE NÃO PODERÁ 

COLAR GRAU. 

 

7. Caso algum estudante esteja no regime de mobilidade acadêmica (SOMENTE NESTE CASO), 

será possível alterar o local de realização da prova. Caso você se encontre nessa situação e 

deseje não realizar a prova em João Pessoa, envie um e-mail para 

letras.presencial@cchla.ufpb.br (com o título “ENADE – mudança de local”) até o dia 

10/09/2017, informando o local pretendido. 

 

Estamos estudando a viabilidade de oferecer um curso preparatório para o ENADE, para que 

vocês possam ter um ótimo desempenho na prova. Esse curso, se ocorrer, será realizado em 

alguns sábados pela manhã, de forma a podermos atender também aos alunos do turno 

noturno. Esse curso poderá ser aproveitado como Componentes Curriculares Flexíveis. Se 

houver vagas disponíveis, alunos que não deverão fazer a prova do ENADE poderão também se 

inscrever. Os interessados, por favor, preencham o formulário disponível no link abaixo até o 

dia 11/09/2017, para podermos alocar um espaço apropriado para as aulas. 

 

https://goo.gl/forms/eSsrA6vIWvbKWjKx2 

 

Maiores informações serão divulgadas em breve. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 

Coordenador 
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