
 

 
REGULAMENTO DE PREMIAÇÃO DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE 

TIRADENTES – UNIT, EM FUNÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE 
DESEMPENHO DE ESTUDANTES – ENADE, DO ANO DE 2015 

 
 

A Universidade Tiradentes em reconhecimento aos esforços empreendidos 
pelos seus discentes e visando a estimulá-los buscarem os melhores resultados 
possíveis, em reconhecimento ao mérito, recompensará1 os alunos que participarem do 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE, no ano de 2015, na forma e 
nos termos abaixo descritos: 
 
 
Art. 1º A recompensa será destinada aos alunos dos cursos participantes do ENADE 
2015 que obtiverem os melhores resultados:  
 
 
I. Nos Cursos: 
 

I. Administração (Aracaju, Estância, Propriá, Itabaiana, EAD) 
II. Direito (Aracaju, Itabaiana, Propriá, Estância) 

III. Ciências Contábeis 
IV. Comunicação Social – Jornalismo e Publicidade e Propaganda 
V. Design Gráfico 

VI. Design de Interiores  
VII. Psicologia 

VIII. Gastronomia 
 
II. No grupo de cursos: 
 

I. Tecnologia de Gestão (Gestão de Recursos Humanos Presencial, Gestão 
Comercial EAD, Gestão Pública EAD). 

Art. 2º A recompensa contempla três tipos de premiação, sendo:  

I. 01(um) Notebook: destinado ao aluno do curso ou do grupo de cursos que obtiver a 
maior média; 

II. 01(um) TABLET Galaxy: destinado ao aluno do curso ou do grupo de cursos que 
obtiver segunda maior média; 

III. 01(um) Tablet HP: destinado ao aluno do curso ou do grupo de cursos que obtiver a 
terceira maior média; 

Art. 3º Somente concorrerá a premiação prevista neste regulamento o aluno que 
entregar o Caderno de Questões, ao representante da UNIT, ao final da prova do 

                                                           
1
 Art. 854 do Código Civil Brasileiro. 



 

ENADE, adequadamente respondido e identificado à Comissão da Unit que estará 
localizada nos pontos de realização da prova.  

Art. 4º Caberá a Diretoria de Graduação e a Diretoria de Educação a Distância da Unit: 

a) coordenar o recolhimento das provas dos alunos de acordo com sua modalidade de 
ensino que optarem em participar da presente premiação no dia 22/11/2015 logo após 
o aluno ausentar-se da sala do exame; 

b) coordenar a apuração do resultado obtido por cada acadêmico de acordo com sua 
modalidade de ensino em consonância com o gabarito oficial divulgado pela 
organização do ENADE 2015; 

c) coordenar a correção das questões subjetivas de conhecimentos gerais e 
específicos contempladas na avaliação do ENADE 2015 de acordo com sua 
modalidade de ensino. 

Parágrafo primeiro – Não serão aceitos Cadernos de Questões entregues fora da 
data e local de realização da prova do ENADE 2015. 

Parágrafo segundo – Serão considerados para efeito de critérios de desempate a 
observância, respectivamente, da maior nota média obtida no componente específico e 
a maior nota média obtida no componente de formação geral. Persistindo o empate 
será realizado sorteio entre os candidatos empatados, em sessão pública e registrado 
em ata. 

Parágrafo terceiro – Só poderão participar da recompensa por mérito dos estudantes 
que acertarem mais de 50% da prova. 

Art. 5º - Após a apuração dos resultados, a Gerência do ENADE convocará os 
contemplados para receberem os prêmios previstos neste regulamento, comunicando 
dia, hora e local para o recebimento do prêmio. 

Parágrafo primeiro - A entrega dos prêmios está prevista para o mês de dezembro do 
ano de 2015. 

Parágrafo segundo - A entrega do prêmio a terceiros só poderá ocorrer mediante 
apresentação de instrumento de procuração para tal fim, com reconhecimento de firma 
do aluno outorgante. 

Parágrafo terceiro - O não comparecimento ao local, no dia e horário designado para 
entrega do prêmio implicará na perda da premiação, salvo por motivo de saúde, viagem 
a trabalho ou outros impedimentos relevantes, de caráter pessoal, devidamente e 
formalmente justificado e comprovado perante a Gerência do ENADE.  

Art. 6º - Os alunos da Graduação Presencial selecionados para participar do ENADE 
poderão, ainda, substituir as notas das provas da segunda unidade do semestre de 
realização, pela nota individual obtida na prova do ENADE. 



 

Parágrafo primeiro – Para fins do acima previsto, o aluno poderá: 

(a)  optar em fazer as duas provas (a da UNIT SERGIPE e a do ENADE), sendo-lhe 
atribuída como nota da unidade a correspondente a maior nota obtida, ou; 

(b) optar em não fazer a prova da UNIT SERGIPE, submetendo-se somente a prova 
do ENADE. 

 Parágrafo Único - Essa permuta tem caráter voluntário e em caso de aceitação o 
aluno deverá entregar o Caderno de Questões, devidamente respondido conforme 
gabarito oficial entregue aos fiscais de prova, à Comissão da Unit, que estará 
localizada nos pontos de realização da prova. 

Art. 7º - Os pontos a serem computados na nota do aluno da Graduação Presencial 
serão definidos pelo índice de acertos no Exame decorrente da divulgação do gabarito 
oficial pela Coordenação do ENADE Nacional e pela correção das questões subjetivas 
pela Unit. 

Parágrafo primeiro – Serão computados 6,0 (seis) pontos para índice de acerto de 
50% a 60%; 7,0 (sete) pontos para índice de acerto de 61% a 70%; e 8,0 (oito) pontos 
para índice de acerto superior a 70% da prova. 

Parágrafo segundo – A permuta recairá na atribuição de notas nas disciplinas em que 
os alunos estiverem matriculados. 

Parágrafo terceiro – As disciplinas de estágios e TCC não participarão da permuta na 
atribuição de notas apenas na avaliação escrita. 

Art. 8º - Caberá aos alunos da graduação presencial participantes do ENADE que 
optarem pela possibilidade de substituição de nota, antes do encerramento do período 
letivo, certificar-se da correção do lançamento de sua nota no histórico escolar. 
Constatada alguma inconsistência, o aluno deve procurar à coordenação de seu curso 
para que seja providenciada a correção.   

Art. 9º – As dúvidas ou omissões decorrentes da leitura deste regulamento serão 
dirimidas pela Gerência do ENADE do Grupo Tiradentes. 

 

Aracaju, 8 de Outubro de 2015 

 

 

 


