
PROVA INTEGRADORA PARA ESTUDANTES POTENCIAIS ENADISTAS DO CICLO I: 
REGULAMENTO 

 

TÍTULO I – DOS OBJETIVOS DA PROVA INTEGRADORA PARA ESTUDANTES POTENCIAIS 
ENADISTAS DO CICLO 1 E DOS ESTUDANTES APTOS À REALIZAÇÃO 

 
Artigo 1º. Com vistas a contribuir para o desenvolvimento acadêmico e profissional 

de seus estudantes, o Centro Universitário do Norte - UNINORTE LAUREATE passa a aplicar, 

semestralmente, avaliações integradoras de caráter diagnóstico, com vistas a identificar 

resultados globais que forneçam subsídios para a qualificação dos processos de ensino e 

aprendizagem da instituição.  

 

Artigo 2º. No semestre 2019/1 deverão realizar a avaliação prevista neste 

regulamento, os estudantes concluintes determinados pela coordenação dos seguintes 

cursos: 
Arquitetura e Urbanismo 

Biomedicina 

CST em Estética e Cosmética 

Educação Física (Bacharelado) 

Enfermagem 

Engenharia Ambiental e Sanitária 

Engenharia Civil 

Engenharia de Computação  

Engenharia de Controle e Automação 

Engenharia de Produção 

Engenharia Elétrica 

Engenharia Mecânica 

Engenharia Química  

Farmácia 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Medicina Veterinária 

Nutrição 

Odontologia 

§1º. A relação de estudantes aptos à realização da avaliação será publicada a partir 

do dia 12 de abril de 2019, em <www.uninorte.com.br/enade/>.  

§ 2º. A lista conterá, além do nome dos estudantes indicados, a data, a unidade, a 

sala e horário de aplicação da prova. 

§ 3º. Os estudantes cujos nomes não constarem na listagem prevista neste artigo não 

estarão aptos à realização da atividade neste semestre. 

 

TÍTULO II - DA REALIZAÇÃO DA PROVA INTEGRADORA PARA ESTUDANTES POTENCIAIS 
ENADISTAS DO CICLO 1 

 
Artigo 3º. A prova integradora ocorrerá no período de 22 a 30 de abril para os cursos 

das Áreas de Engenharia e Arquitetura, e de 06 a 16 de maio para os cursos da área da saúde, 

conforme relação prevista no artigo 2º deste regulamento. 

Parágrafo único. Não será possível realizar a prova integradora em data, horário e 

local diferentes dos previstos para cada estudante na listagem referida no artigo 2º. 

 

Artigo 4º. A sessão de aplicação da prova terá duração máxima de 4 horas e ocorrerá 

presencialmente nos laboratórios de informática da instituição.  








