REGULAMENTO
2º SIMULADO ENADE 2022.2
O UNEX apresenta as diretrizes para a realização do 2º Simulado ENADE
2022.2 (presencial) por meio deste Regulamento e de acordo com o
Regimento da Instituição.

O QUE É O ENADE?
O Exame Nacional do Desempenho do Estudante (ENADE) é uma prova aplicada
pelo MEC para avaliar o desenvolvimento das competências necessárias à
formação geral e profissional dos estudantes concluintes do ensino superior.
O MEC publica anualmente uma portaria que define os cursos que serão
avaliados.
O ENADE é uma grande oportunidade para você se destacar e mostrar que está
bem preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.
Por esse motivo, realizaremos o 2º SIMULADO ENADE 2022.2 para que você
possa avaliar o seu desempenho acadêmico, no processo formativo, referente
às competências específicas do seu curso e de temas ligados às diversas áreas
do conhecimento.
Se ligue! O bom resultado alcançado no ENADE valoriza ainda mais o seu
diploma. Se você se sair bem no ENADE, sua empregabilidade e suas chances
de sucesso profissional serão, sem dúvida, maiores.

POR QUE É IMPORTANTE REALIZAR O SIMULADO ENADE?
✔ Você poderá praticar e gerenciar o tempo para resolver as questões;
✔ Você poderá exercitar e aprofundar suas competências nas diversas áreas do
conhecimento;
✔ Você poderá se atualizar frente às diversas transformações da realidade
brasileira e mundial, para o aprofundamento de sua formação geral e
profissional;
✔ Você poderá contribuir para o desenvolvimento de ações para a melhoria do
seu curso;
✔ O simulado ENADE busca preparar você para o Exame, por meio de uma
reprodução fiel do nível das questões.

ONDE SERÁ O SIMULADO?
✔ O 2º SIMULADO 2022.2 será realizado na modalidade presencial, no UNEX.

QUANDO SERÁ O SIMULADO?
✔ O SIMULADO será realizado no dia 15/10.
✔ Horário de início: 13h
✔ Horário de fim: 17h
Obs.: O estudante deverá chegar no local de realização do Simulado 30 minutos
antes do horário de início.

COMO SERÁ A PROVA DO SIMULADO?
O simulado ENADE terá 40 (quarenta) questões, sendo divididas da seguinte
forma:
- 10 (dez) questões objetivas de Formação Geral, comuns aos
cursos de todas as áreas de conhecimento;
- 30 (trinta) questões objetivas de Formação Específica, da área
de conhecimento do Curso.

QUEM VAI FAZER O SIMULADO ENADE?
✔ Estudantes concluintes e inscritos no ENADE 2022 dos seguintes cursos:
Administração, Ciências Contábeis, Direito e Psicologia.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA PARTICIPAR DO
SIMULADO?
✔ O tempo total para a realização do SIMULADO será de 04 (quatro) horas;
✔ O tempo mínimo de permanência na sala é de 2 (duas) horas para que o
SIMULADO possa ser validado para fins de certificação.
✔ O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em material transparente;
✔ Água e/ou alimentos deverão estar em recipiente/embalagem transparente;
✔ O estudante poderá sair do local de prova com o caderno de questões nos
últimos 30 minutos que antecedem o término do simulado;

✔ É proibido o uso do telefone celular e quaisquer outros aparelhos eletrônicos
durante a realização do simulado.

COMO SERÁ A PREMIAÇÃO?
Certificado de 12 (doze) horas de Atividade Complementar para o
estudante que:
1ª) Responder todas as questões do 2º Simulado ENADE 2022.2;
2ª) Permanecer no local de prova por, no mínimo, 2 (duas) horas.

E PARA TERMINAR...
✔ O gabarito do 2º Simulado ENADE 2022.2 será divulgado para cada aluno,
por meio da plataforma Avaliação Online;
✔ As Coordenações dos Cursos serão responsáveis pela divulgação e aplicação
do SIMULADO;
✔ Não haverá segunda chamada do Simulado ENADE.

Desejamos sucesso a você. Faça valer a sua história!!!

