FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS ALVES FORTES

EDITAL
SIMULADO DO ENADE PARA O CURSO DE DIREITO
A FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS ALVES FORTES –
FACE ALFOR,

por meio do presente edital, torna público que estarão abertas as

inscrições, no período de 26 a 29 de setembro de 2016, para o simulado do ENADE,
que obedecerá as seguintes disposições:
1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, instituído pela Lei n.
10.861/04, é de caráter obrigatório, principalmente, para os acadêmicos concluintes tendo
por objetivo avaliar o desempenho dos estudantes quanto ao desenvolvimento de
competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e
profissional; bem quanto o nível de atualização com relação à realidade global. Serve
ainda, com um dos instrumentos de avaliação das instituições de ensino superior e dos
cursos de graduação.
O exame nacional é realizado trienalmente para cada curso de graduação, sendo
de caráter interdisciplinar e contextualizado, oportunidade em que são aferidos se os
conteúdos programáticos ministrados pelos cursos superiores foram bem compreendidos,
e a capacidade do estudante de aprender a pensar; refletir e saber como fazer.
É composto por 40 questões, sendo 10 de formação geral, das quais duas são
subjetivas, e 30 de componente específico, com três objetivas. O peso da formação geral
é de 25%, e do componente específico de 75%.
O objetivo do simulado é promover diagnose de possíveis pontos fracos no curso
de Direito da FACE ALFOR. A partir da realização de questões cobradas em exames
anteriores pretende-se promover plano de ação para o desenvolvimento de competências
e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional de nossos
acadêmicos, tornando-se aptos para o mercado de trabalho e, para se submeterem a
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outros exames de proficiência e de concursos.
2 – DAS INSCRIÇÕES PARA O SIMULADO
2.1- As inscrições serão realizadas nos dias 26 e 27 de setembro de 2016, na sala de
aula pelo representante de turma ou a quem este indicar, e no dia 29/09/16
excepcionalmente na sala da coordenação, até às 21:00 horas.
2.2 - Ser aluno regularmente matriculado no curso de Direito da FACE ALFOR
2.3- Não haverá taxa de inscrição.
2.4- a Inscrição prévia é obrigatória para a realização do simulado para evitar desperdício
de papel ( sustentabilidade ambiental ).
3 – DA PROVA
3.1 –

O simulado do ENADE será realizado no dia 30 de setembro de 2016 nas

dependências da FACE ALFOR, iniciando às 19:00 horas com término às 21:00 horas.
3.2 - Duas horas é o tempo disponível para a realização da prova, já incluindo o tempo
para a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
3.3- Os três últimos examinandos de cada sala só poderão sair juntos, após entregarem
ao fiscal de aplicação os documentos que serão utilizados na correção das provas. Caso
algum desses examinandos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo
fiscal de aplicação, deverá assinar termo desistindo do exame e, caso se negue, será
lavrado termo de ocorrência, testemunhado pelo 2(dois) outros examinandos, pelo fiscal
de aplicação da sala e pela coordenadora do curso.
3.4- Não será permitida: a troca de folha de respostas por erro do examinando; qualquer
tipo de comunicação entre os examinandos;

levantar da cadeira sem a devida

autorização do fiscal da sala; portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, controle de alarme e carro etc.,
bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira,
borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.
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3.5- A prova será composta por 23 ( vinte e três) questões objetivas do formação geral em
serão avaliados, o conhecimento e a compreensão dentre outros, os seguintes conteúdos:
Arte, cultura e filosofia; avanços tecnológicos; ciência, tecnologia e inovação; democracia,
ética, cidadania e direitos humanos; ecologia e biodiversidade; globalização e geopolítica;
políticas públicas ( educação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa e
desenvolvimento sustentável); relações de trabalho; responsabilidade social e redes
sociais ( setor público, privado e terceiro setor); sociodiversidade ( multiculturalismo,
tolerância, inclusão e exclusão, relações de gênero, minorias); tecnologia de informação e
comunicação; vida urbana e rural; violência e terrorismo; relações interpessoais;
propriedade intelectual; diferentes mídias e tratamento de informação.
Neste simulado serão cobradas habilidades de interpretar, compreender e analisar
textos, charges, figuras, fotos, gráficos e tabelas.

4- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1- Será aferido ao(a) acadêmico(a) inscrito que comparecer à prova, três horas de
atividade extracurricular, bem como 0,5 ponto extra na 1ª etapa das avaliações das
disciplinas descritas no ANEXO I.
4.2- Ao (a) acadêmico(a) que acertar no mínimo 50% da prova será aferido mais 1,0
ponto extra nas mesmas disciplinas listadas no ANEXO I.
4.3- Não haverá segunda chamada.
4.4- Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do curso de Direito da FACE
ALFOR.
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ANEXO I
Disciplinas que serão conferidos 0,5 ponto extra pela participação do estudante e mais 1,0
para os que acertarem no mínimo 50% do simulado

2º período
Direito

4º período
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6º período
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II
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e
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Ética
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e
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da
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Direito Penal IV
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Executiva

Além Paraíba, 22 de setembro de 2016.

Rogéria Aparecida de Souza OIiveira
Coordenadora do Curso de Direito
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