
Orientações ENADE – Rio de Janeiro 
 
Neste domingo, 27/11, será dia de fazer o ENADE. 
 
Para ajudar na sua programação e preparação, organizamos aqui todos os lembretes: o 
que levar, o transporte, além dos benefícios que a ESPM preparou para você realizar o 
exame. 
 
Leia com atenção cada um dos itens abaixo e prepare-se para aproveitar o melhor 
desse desafio. 
 
1 – Cronograma do ENADE: 
12h ‒ Abertura dos portões; 
13h ‒ Fechamento dos portões; 
13h30 ‒ Início da prova; 
17h30 ‒ Término da prova. 
 
2 – Confira seu local de prova 
Evite surpresas desagradáveis e verifique com atenção seu local de prova. 
Para dúvidas, consulte o site do ENADE: https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index 
 
3 – O que levar para fazer a prova? 
Documentos originais e com foto, como RG, Habilitação ou Passaporte. 
ATENÇÃO! A sua carteirinha da ESPM NÃO é documento e, por isso, não será aceita 
pelo ENADE. 
 
4 – Lembre-se de levar a caneta na cor correta 
Para responder as questões do exame, utilize apenas caneta esferográfica na cor preta, 
fabricada em material transparente. 
 
5 – Vai ter kit especial da ESPM? 
Sim. Nossa equipe estará presente no embarque do ônibus da ESPM e no local da sua 
prova para entregar para você um Kit Especial, contendo camiseta, lanche, caneta e 
máscara. 
 
6 – Eu vou com o ônibus da ESPM 
Para você que escolheu utilizar o serviço de transporte fornecido pela ESPM, o 
embarque dos ônibus começará a partir das 9h e será no seguinte local: 
 
Casa 2 – Área de Convivência/Piso Inferior 
Localizada na Rua da Ladeira da Glória, 26, Rio de Janeiro – RJ (Entrada pela Alameda 
Aymorés) 
 
Neste mesmo dia, será também disponibilizado transporte para a unidade Glória-Villa 
Aymoré, saindo da Praça XV (Saída das Barcas), das 9h às 10h. 
 
7 – Que horas meu ônibus vai partir? 



O seu ônibus estará identificado conforme o seu local de prova e seguirá um horário 
específico de partida. Confira abaixo os itinerários para se programar corretamente:  
 
Local de prova: CE Andre Maurois – Avenida Visconde de Albuquerque, Leblon 
Horário de saída do ônibus: 10h20 
 
Local de prova: Faculdade Mackenzie Rio – Rua Buenos Aires, Centro 
Horário de saída do ônibus: 10h40 
 
Local de prova: Univeritas Centro Universitário – Rua Marquês de Abrantes, Flamengo 
Horário de saída do ônibus: 10h50 
 
Local de prova: Universidade Candido Mendes – Ipanema – Rua Joana Angélica, 
Ipanema 
Horário de saída do ônibus: 10h40 
 
Local de prova: Universidade Veiga de Almeida – UVA – Rua Ibituruna, Maracanã 
Horário de saída do ônibus: 10h30 
 
8 – Retorno do ônibus ESPM 
 
Ao final da prova, os ônibus retornarão ao local de embarque inicial. 
 
Vamos seguir apoiando-o em cada passo da sua trajetória. 
Juntos, vamos liderar o futuro. 
 
Boa prova! 
 


