EDITAL DE PREMIAÇÃO DO SIMULADO ENADE 2018
DIA - 05/05/2018 - ÀS 13 HORAS
A partir deste ano, o Grupo Ser Educacional instituirá um simulado nacional,
composto de questões inéditas, construídas por docentes do grupo e corrigido
eletronicamente. O principal objetivo desse simulado é diagnosticar
potencialidades e possíveis fragilidades apresentadas pelos discentes e, com base
nesse diagnóstico, planejarmos ações para a melhoria do ensino e aprendizagem
dos nossos discentes.

O Prêmio Mérito Acadêmico do SIMULADO ENADE 2018 é uma ação que visa
reconhecer e fomentar o desempenho dos alunos concluintes que participarão do
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. Será realizado no dia
05 de maio de 2018, às 13h com todos os alunos concluintes, matriculados nos
cursos de graduação de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Psicologia.
O Simulado será composto por dois cadernos de questões : 1 ( um ) caderno
contemplando questões de conhecimentos Gerais e 1 ( um ) caderno
contemplando questões de Conhecimentos Específicos, entregues aos alunos
separadamente.
Por meio da concessão de premiação e de benefícios por reconhecimento de
mérito dos alunos que obtiverem maior êxito no simulado, instituiremos algumas
premiações, conforme descreveremos.
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Todos os alunos que participarem do simulado terão direito a 05 (cinco)
horas de Atividades Complementares;
O aluno que obtiver resultadoigual ou acima de 80%, no simulado de
conhecimentos específicos, concorrerá a um tablet que será sorteado
no seu curso;
O aluno que atingir resultado igual ou acima de 70%, no simulado de
conhecimentos específicos, terá direito a escolher 02 (duas) disciplinas
para receber 01 (um) ponto na primeira avaliação;
O aluno que obtiver, em seu curso, a maior nota do simulado nacional,
em conhecimentos específicos,receberá um tablet, sem ser necessário
o sorteio. Em caso de empate, será considerada a média global do
estudante para fins de desempate.
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