CRONOGRAMA ENADE 2019 CRONOGRAMA ENDADE

Cronograma ENADE 2019

Etapa

Responsável Período

Acesso ao Sistema Enade (autenticação)

PRG e
coordenadores

24/06 a 05/07/2019

Enquadramento dos cursos

PRG

01/07 a 11/08/2019

Inscrição dos estudantes ingressantes e concluintes habilitados

Coordenadores

22/07 a 11/08/2019*

Preenchimento do cadastro de informações pessoais dos estudantes
Estudante
concluintes

01/08 a 21/11/2019*

Alteração do local de prova do estudante vinculado a curso de
Coordenadores
educação a distância (EaD) ou que esteja em mobilidade acadêmica

01/07 a 30/08/2019

PRG e
coordenadores

12/08 a 30/08/2019

Retificação de enquadramento e de inscrições

Solicitação de atendimento especializado, específico e/ou por nome
Estudante
social dos estudantes concluintes

02/09 a 13/09/2019

Resultado da solicitação de atendimento especializado, específico
Estudante
e/ou por nome social dos estudantes concluintes

A partir de 19/09/2019

Recurso da solicitação de atendimento especializado, específico e/ou
Estudante
pelo nome social dos estudantes concluintes

23/09 a 27/09/2019

Resultado do recurso da solicitação de atendimento especializado,
Estudante
específico e/ou pelo nome social dos estudantes concluintes

A partir de 01/10/2019

Preenchimento do Questionário do Estudante

Estudante

02/09 a 21/11/2019

Indicação do curso pelo Estudante Concluinte de mais de uma
Estudante
inscrição

03/09 a 01/10/2019

Divulgação dos locais de prova no Sistema Enade

Inep

A partir de 08/11/2019

Aplicação da Prova

Inep

24/11/2019

Preenchimento do Questionário do Coordenador de Curso

Coordenadores

25/11 a 06/12/2019

Divulgação da relação de estudantes em situação regular

Inep

A partir de janeiro de
2020

Declaração de responsabilidade da IES para regularização do
Coordenadores
estudante

A partir de 02/01/2020

Solicitação de dispensa de prova por iniciativa do estudante

Estudante

02/01 a 05/02/2020

Solicitação de dispensa de prova por iniciativa da IES

Coordenadores

02/01 a 05/02/2020
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Análise e deliberação, por parte das IES, acerca das solicitações de
Coordenadores
dispensa registradas pelos estudantes

02/01 a 10/02/2020

Análise e deliberação, por parte do Inep, acerca das solicitações de
Inep
dispensa registradas pelas IES

02/01 a 10/02/2020

Interposição de recurso diante das solicitações de dispensa por
Estudante
iniciativa do estudante, indeferidas pela IES

11/02 a 21/02/2020

Interposição de recurso diante das solicitações de dispensa por
Coordenadores
iniciativa da IES, indeferidas pelo Inep

11/02 a 21/02/2020

Divulgação dos resultados do Enade 2019

Inep

A partir de 31/08/2020

Regularização por ato do Inep

Inep

A partir de setembro
de 2020

*datas exclusivas para Unicamp, divergem do cronograma oficial Inep pois já contemplam
nosso calendário acadêmico.

