SIC 49/05∗
Belo Horizonte, 2 de agosto de 2005.
ENADE
Continua o processo, nosso conhecido, de publica, corrige, republica, recorrige,
rerepublica, rerecorrige...
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 162, de 24 de agosto de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 26 de agosto de 2005,
Seção 1, pág. 54 e 55, Onde se lê:
Art. 8º A prova do ENADE 2005, no componente específico da área de Engenharia (Grupo III), terá 30 (trinta)
questões, discursivas e de múltipla escolha, envolvendo situações-problema estudos estudos de caso, de acordo
com os conteúdos definidos no Art. 7º desta Portaria:
a) 10 (dez) questões do Núcleo de Conteúdos Básicos (comum aos grupos I e VII);
b) 15 (quinze) questões do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes;
c) 5 (cinco) questões, diferenciadas para cada curso, do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes, a serem
respondidas exclusivamente pelos estudantes dos seus respectivos cursos.
Leia-se:
Art. 8º A prova do ENADE 2005, no componente específico da área de Engenharia (Grupo III), terá 30 (trinta)
questões, discursivas e de múltipla escolha, envolvendo situações-problema estudos de caso, de acordo com os
conteúdos definidos no Art. 7º desta Portaria:
a) 10 (dez) questões do Núcleo de Conteúdos Básicos (comum aos grupos I e VII);
b) 20 (vinte) questões do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes.
Na Portaria nº 164, de 24 de agosto de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 26 de agosto de 2005,
Seção 1, pág. 55 e 56,
Onde se lê:
Art. 8º A prova do ENADE 2005, no componente específico da área de Engenharia (Grupo V), terá 30 (trinta)
questões, discursivas e de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso, de acordo com
os conteúdos definidos no art. 7º desta portaria:
a)
b)
c) 5 (cinco) questões diferenciadas por temas, ou seja, 5 de
materiais metálicos, 5 de materiais cerâmicos, 5 de materiais poliméricos e 5 de engenharia metalúrgica. O
estudante responderá exclusivamente as 5 questões de 1 (um) único tema escolhido por ele.
Leia-se:
Art. 8º A prova do ENADE 2005, no componente específico da área de Engenharia (Grupo V), terá 30 (trinta)
questões, discursivas e de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso,de acordo com
os conteúdos definidos no art. 7º desta portaria:
a)
b)
c) 5 (cinco) questões do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes Específicos do grupo V, escolhidas
livremente pelo candidato em um universo de 20 (vinte) questões, versando sobre os seguintes temas: materiais
metálicos, materiais cerâmicos, materiais poliméricos e engenharia metalúrgica.
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Distribuído a assessorados da CONSAE.

No artigo 7º da portaria nº 168, de 24 de agosto de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 26 de
agosto de 2005, seção 1, página 58 e 59,
Onde se lê:
II. Núcleo de Conhecimentos Profissionais
a) Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo;
b) Planejamento Urbano e Regional;
c) Tecnologia da Construção;
d) Sistemas Estruturais;
e) Conforto Ambiental;
f) Técnicas Retrospectivas;
g) Informática aplicada à Arquitetura e Urbanismo;
h) Topografia.
Leia-se:
II. Núcleo de Conhecimentos Profissionais
a) Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e do
Paisagismo;
b) Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo
c) Planejamento Urbano e Regional;
d) Tecnologia da Construção;
e) Sistemas Estruturais;
f) Conforto Ambiental;
g) Técnicas Retrospectivas;
h) Informática aplicada à Arquitetura e Urbanismo;
i) Topografia.
(Transcrição)
(DOU de 02/09/2005 – Seção I – pág. 17)

IV CURSO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS E MERCADOLÓGICOS
DA GESTÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
PERÍODO: 21, 22 e 23 de Setembro de 2005.
LOCAL: Salão "Tiradentes II" do Ouro Minas Palace Hotel
Av. Cristiano Machado, 4.001 – Belo Horizonte / MG

MAIS INFORMAÇÕES
http://www.consae.com.br/cursos.html

Se você tem alguma dúvida, entre em contato.
Saudações,

Profª. Abigail França Ribeiro
Diretora Geral
abigail@consae.com.br
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