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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS ENADE 2018 

 

Art. 1º.  O presente Regulamento estabelece as regras de concessão de prêmios aos 

estudantes participantes do ENADE 2018, matriculados nas Unidades de ensino da 

Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC de Salvador – Campus Paralela, 

Salvador – Campus Comércio, Itabuna, Feira de Santana, Jequié e Vitória 

da Conquista que obtiverem as 03 (três) maiores notas na Prova do ENADE 2018. 

 

Art. 2º. O Programa de Benefícios ENADE 2018 da FTC visa estimular, fomentar o 

compromisso e reconhecer o empenho dos estudantes concluintes participantes do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE 2018. 

 

Art. 3º. Somente poderão concorrer e usufruir ao Programa de Benefícios, única e 

exclusivamente, os estudantes REGULARMENTE MATRICULADOS no semestre 

de 2018.2 em uma das Unidades de Ensino da Faculdade de Tecnologia e Ciências - 

FTC E que foram inscritos pela instituição no ENADE 2018, na categoria de 

ESTUDANTES CONCLUINTE, E que realizarem a prova do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE 2018, que será realizado em novembro de 

2018, conforme calendário do Ministério da Educação (MEC). 

 

Parágrafo primeiro. Consideram-se Estudantes Concluintes dos Cursos de 

Bacharelado: aqueles que tenham expectativa de conclusão de curso até julho de 

2019 ou que tenham cumprido 80% (oitenta por cento) ou mais da carga horária 

mínima do currículo do curso da IES e não tenham colado grau até o último dia do 

período de retificação de inscrições do Enade 2018 inscrições e forem devidamente 

inscritos no ENADE 2018 pela FTC, conforme listagem oficial encaminhada ao 

INEP/MEC. 

 

Parágrafo segundo. Consideram-se Estudantes Concluintes dos Cursos Superiores 

de Tecnologia: aqueles que tenham expectativa de conclusão de curso até dezembro 
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de 2018 ou que tenham integralizado 75% (setenta e cinco por cento) ou mais da 

carga horária mínima do currículo do curso definido pela IES e não tenham colado 

grau até o último dia do período de retificação de inscrições do Enade 2018 e forem 

devidamente inscritos no ENADE 2018 pela FTC, conforme listagem oficial 

encaminhada ao INEP/MEC. 

 

Art. 4º. Para concorrer aos prêmios e benefícios de que trata o presente 

regulamento, é indispensável que o estudante concluinte preencha, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I. Não tenha rasurado nenhuma das questões objetivas do caderno de 

prova do ENADE; 

II. Entregue o caderno de prova ao final do Exame do ENADE aos 

Coordenadores da FTC presentes nos locais da prova; 

III. Marque todas as questões objetivas do caderno de prova do ENADE; 

IV. Caso assinale mais de uma alternativa nas questões objetivas, essa 

será desconsiderada na pontuação geral da prova.  

 

Paragrafo único: Terão direito ao benefício deste Regulamento os 03 (três) 

primeiros colocados na Prova do ENADE, conforme critérios abaixo: 

I. 1º colocado – o aluno, por unidade da FTC, que atingir, no mínimo, 

60% (sessenta por cento) de acerto da prova objetiva, de acordo com 

o gabarito divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, receberá o benefício conforme Art. 

7º. Caso nenhum estudante alcance 60% (sessenta por cento) de 

acerto na prova objetiva, será considerado como 1º colocado o 

estudante que tiver maior colocação na Unidade FTC, desde que tenha 

atingido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acerto na prova 

objetiva, recebendo o benefício conforme previsto no Art. 7°. 

II. 2º colocado – o aluno, por unidade da FTC, que atingir, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de acerto da prova objetiva, de acordo com 

o gabarito divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais Anísio Teixeira – INEP, receberá o benefício conforme 

previsto no Art. 7°. 

III. 3º colocado – o aluno, por unidade da FTC, que atingir, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) de acerto da prova objetiva, de acordo com 

o gabarito divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, receberá o benefício conforme 

previsto no Art. 7°. 

 

Art. 5º. Alcançada às exigências previstas no artigo 4º, o estudante concluinte 

estará apto a concorrer à premiação estabelecida pelo desempenho individual, após 

a comprovação de números de acertos das questões da formação geral e da 

formação específica, que integrarão a prova do ENADE 2018. 

 

Art. 6º. A comprovação do desempenho discente na prova do ENADE 2018 se dará 

por meio da entrega do caderno de prova do ENADE 2018 pelo estudante concluinte, 

ao representante da FTC, imediatamente após sua saída do local restrito à realização 

da prova, devendo também: 

I. Preencher a ficha de inscrição com data e horário (Anexo I); 

II. Entregar o Caderno de Questões, com todas as questões objetivas 

respondidas, com caneta preta; 

III. As questões dissertativas da prova não serão consideradas na apuração 

dos pontos; 

IV. O caderno de questões da prova ENADE 2018 deverá ser devidamente 

identificado pelo estudante, constando: nome completo, curso e CPF. 

 

Art. 7º. A premiação dos 03 (três) primeiros colocados, por Unidade de ensino 

da Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC Salvador – Campus Paralela, 

Salvador – Campus Comércio, Itabuna, Feira de Santana, Jequié e Vitória 

da Conquista, seguirão os critérios descritos abaixo: 
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 FTC Salvador – Campus Paralela: 

o 1º Colocado – O estudante que alcançar, no mínimo, 60 pontos nas 

questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca Apple, 

Modelo: Iphone 7, Memória Interna: 32GB e o desconto da pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade; OU o estudante que alcançar, no mínimo, 50 

pontos nas questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca 

Apple, Modelo SE, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade. 

o 2º Colocado – 1 (um) Smartphone Marca: Samsung, Modelo: SM-

G611MT/32D, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação Lato 

Sensu da sua unidade. 

o 3º Colocado – Desconto da pós-graduação Lato Sensu na sua unidade. 

 

 

 FTC Salvador – Campus Comércio: 

o 1º Colocado – O estudante que alcançar, no mínimo, 60 pontos nas 

questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca Apple, 

Modelo: Iphone 7, Memória Interna: 32GB e o desconto da pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade; OU o estudante que alcançar, no mínimo, 50 

pontos nas questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca 

Apple, Modelo SE, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade. 

o 2º Colocado – 1 (um) Smartphone Marca: Samsung, Modelo: SM-

G611MT/32D, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação Lato 

Sensu da sua unidade. 

o 3º Colocado – 1 (um) Smartphone Marca: Samsung, Modelo: Galaxy J5 

prime, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação Lato Sensu da 

sua unidade. 
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o FTC Itabuna: 

o 1º Colocado – O estudante que alcançar, no mínimo, 60 pontos nas 

questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca Apple, 

Modelo: Iphone 7, Memória Interna: 32GB e o desconto da pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade; OU o estudante que alcançar, no mínimo, 50 

pontos nas questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca 

Apple, Modelo SE, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade. 

o 2º Colocado – 1 (um) Smartphone Marca: Samsung, Modelo: SM-

G611MT/32D, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação Lato 

Sensu da sua unidade. 

o 3º Colocado – Desconto na pós-graduação Lato Sensu da sua unidade. 

 

 

 FTC Feira de Santana: 

o 1º Colocado – O estudante que alcançar, no mínimo, 60 pontos nas 

questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca Apple, 

Modelo: Iphone 7, Memória Interna: 32GB e o desconto da pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade; OU o estudante que alcançar, no mínimo, 50 

pontos nas questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca 

Apple, Modelo SE, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade. 

o 2º Colocado – 1 (um) Smartphone Marca: Samsung, Modelo: SM-

G611MT/32D, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação Lato 

Sensu da sua unidade. 

o 3º Colocado – Desconto na pós-graduação Lato Sensu da sua unidade. 
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 FTC Jequié: 

o 1º Colocado – O estudante que alcançar, no mínimo, 60 pontos nas 

questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca Apple, 

Modelo: Iphone 7, Memória Interna: 32GB e o desconto da pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade; OU o estudante que alcançar, no mínimo, 50 

pontos nas questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca 

Apple, Modelo SE, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade. 

o 2º Colocado – 1 (um) Smartphone Marca: Samsung, Modelo: SM-

G611MT/32D, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação Lato 

Sensu da sua unidade. 

o 3º Colocado – Desconto na pós-graduação Lato Sensu da sua unidade. 

 

 

 FTC Vitória da Conquista: 

o 1º Colocado – O estudante que alcançar, no mínimo, 60 pontos nas 

questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca Apple, 

Modelo: Iphone 7, Memória Interna: 32GB e o desconto da pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade; OU o estudante que alcançar, no mínimo, 50 

pontos nas questões da prova objetiva, receberá 1 (um) Smartphone Marca 

Apple, Modelo SE, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação 

Lato Sensu da sua unidade. 

o 2º Colocado – 1 (um) Smartphone Marca: Samsung, Modelo: SM-

G611MT/32D, Memória Interna: 32GB e o desconto na pós-graduação Lato 

Sensu da sua unidade. 

o 3º Colocado – Desconto na pós-graduação Lato Sensu da sua unidade. 

 

Art. 8º.  Os descontos concedidos nos cursos de pós-graduação Lato Sensu serão 

equivalentes às notas obtidas pelo estudante na prova objetiva do ENADE 2018. 
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Parágrafo primeiro. Nos cursos de pós-graduação Lato Sensu o benefício 

concedido incidirá exclusivamente sobre o valor das parcelas, não cobrindo os custos 

com disciplinas reprovadas, que necessitem de reposição, materiais didáticos, taxas 

acadêmicas, despesas com Monografia ou com Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Parágrafo segundo. O desconto na pós-graduação Lato Sensu não será cumulativo 

a qualquer outro tipo de desconto promocional ou comercial, podendo apenas 

usufruir dos descontos financeiros decorrentes da sua forma de pagamento. 

 

Art. 9º.  Os estudantes contemplados com o desconto na pós-graduação Lato Sensu 

terão direito a usufruir desse desconto durante toda a duração do curso, desde que:  

I. Realizem todas as matrículas dentro do prazo previsto no calendário 

acadêmico; 

II. Mantenham a regularidade dos pagamentos mensais do valor devido, caso 

haja inadimplência no pagamento o estudante perderá o direito ao 

desconto; 

III. Tenham aproveitamento acadêmico de, no mínimo, 75% (setenta e cinco 

por cento) nas disciplinas cursadas em cada período letivo, sob pena de 

redução da bolsa oferecida em 30%; 

IV. Não seja punido por processo disciplinar. 

 

Art. 10º.  Em caso de empate de notas, será considerada a média do histórico 

escolar do estudante como critério de desempate.  

 

Art. 11º.  A correção da prova será através do gabarito oficial do ENADE, divulgado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

 

Art. 12º.  Cada Unidade de Ensino da Rede FTC divulgará no dia 22 de janeiro de 

2019, nos murais internos da Instituição, a lista dos contemplados com os benefícios 

e os procedimentos necessários para recebê-los, e entregará formalmente os 

benefícios no dia 05 de março de 2019.  
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I. É de responsabilidade do estudante, observar as datas divulgadas acima; 

II. A entrega do benefício poderá ser registrada por imagem e divulgada nos 

meios de comunicação da Instituição; 

III. Após a apuração do resultado e identificado os beneficiários do ENADE 2018, 

o Caderno de Questões estará disponível para retirada na unidade, 

diretamente na coordenação do seu curso. 

 

Art. 13º.  O Programa de Benefícios tem caráter pessoal, intransferível, inalienável e 

em nenhuma hipótese os benefícios poderão ser substituídos por valores em 

dinheiro.  

 

Art. 14º. Na eventualidade de não disponibilidade do equipamento, na marca e 

modelo descritos no art. 7º, fica a FTC autorizada a substituir por outro similar, em 

marca e modelo semelhante, sem necessidade de informação ou consulta prévia aos 

interessados. 

 

Art. 15º.  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho 

Superior Acadêmico da Unidade de Ensino da Rede FTC.  

 

Art. 16º.  Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Salvador, 20 de setembro de 2018. 

 

William Rogers Lima de Oliveira 
Presidente da Rede de Ensino FTC 



 
 

 

 

 

PROGRAMA DE BENEFÍCIOS ENADE 2018 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Nome 
completo 

 

Curso  

CPF n°  

Telefones Residências (      )                                         Celular (      ) 

E-mail  

 

Declaro, para os devidos fins, que todas as informações prestadas são verdadeiras, e me 
responsabilizo pela veracidade do que foi apresentado, sob pena de não participar do 
processo em epígrafe.  

____________, ______ de ___________ de 2018 / Horário _________ 

 

 

 
 
 

 

 

 

PROGRAMA DE BENEFÍCIOS ENADE 2018 

 

PROTOCOLO DA ENTREGA DO CADERNO DE QUESTÕES 

Nome do 
estudante 

 

 

______________, ______ de _____________ de 2018 / Horário _________ 

 

Assinatura do (a) Estudante (a) 

Assinatura do (a) Coordenador (a) 

Anexo I 


