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APRESENTAÇÃO

 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos

concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos

previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e

habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o

nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.





https://download.inep.gov.br/download/enade/2008/Nota_Tecnica_CPC_17_12_2009.pdf

Enade – Impacto nos indicadores

https://download.inep.gov.br/download/enade/2008/Nota_Tecnica_CPC_17_12_2009.pdf


• O Enade, na edição de 2021, será aplicado para fins de avaliação de

desempenho dos estudantes dos cursos vinculados às seguintes áreas de

avaliação, referentes ao ano II do ciclo avaliativo previsto pelo art. 40 da Portaria

Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018;

• O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no Exame

deve constar em seu histórico escolar.

ENADE



SOBRE A OBRIGATORIEDADE

• Conforme disposição do art. 5º, § 5º, da Lei nº. 10.861/2004, o Enade constitui-se

componente curricular obrigatório, sendo inscrita no histórico escolar do

estudante somente a situação regular com relação a essa obrigação.

Quando ocorre a irregularidade do estudante junto ao Enade?

não comparecer ao Exame, e não obter dispensa oficial conforme 

referência normativa;

não preencher o Questionário do Estudante;

 tiver o registro de participação indevida na prova.

ENADE

?



 QUEM DEVE SE INSCREVER NO ENADE?

• A inscrição é obrigatória para estudantes ingressantes e

concluintes habilitados de acordo com as áreas definidas para cada

ciclo avaliativo.

ENADE

CONCLUINTES

I. De cursos de bacharelado e

licenciatura: aqueles que tenham

integralizado 80% (oitenta por

cento) ou mais da carga horária

mínima do currículo do curso

definido pela instituição de

educação superior.

II- De cursos superiores de

tecnologia: aqueles que tenham

integralizado 75% (setenta e

cinco por cento) ou mais da

carga horária mínima do currículo

do curso definido pela instituição

de educação superior.

INGRESSANTES

Alunos que tenham iniciado

o respectivo curso no ano da

edição do Enade, estejam

devidamente matriculados

no curso e tenham de 0

(zero) a 25% (vinte e cinco

por cento) da carga horária

mínima do currículo.



CURSOS DA UNIFAP QUE PARTICIPARÃO 

DO ENADE 2021

Licenciaturas

• Artes Visuais; 

• Ciências Biológicas; 

• Ciências Sociais;

• Educação Física; 

• Filosofia; 

• Física; 

• Geografia; 

• História; 

• Letras - Inglês; 

• Letras - Português;

• Matemática; 

• Pedagogia; 

• Química;

Bacharelado

 Ciência da Computação; 

 Ciências Biológicas; 

 Educação Física; 

 Geografia; 

 História; 

campus, inclusive modalidade EAD:
ATENÇÃO

Letras – Francês não 
faz Enade

IMPORTANTE
Participam do Enade os cursos de 

todos os campi, inclusive modalidade 
EAD;



É um indicador de qualidade que avalia os cursos por
intermédio dos desempenhos dos estudantes no ENADE

O QUE É O CONCEITO ENADE?

NOTA ENADE COMO DIFERENCIAL 

NO MERCADO DE TRABALHO

 É um retrato do que a instituição é capaz de oferecer em 

termos de formação e qualificação profissional;

 As empresas utilizam a nota como um critério relevante no 

momento de preencher as suas vagas;

 Instituições com um Conceito Preliminar de Curso - CPC 

mais alto levam vantagem;

O Enade corresponde a 55% do CPC!



ESTRUTURA DO EXAME

PROVA (DURAÇÃO DE 4 HORAS)

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE

QUESTIONÁRIO DO COORDENADOR DO CURSO

• Formação Geral: 10 (dez) questões, sendo 02 (duas) discursivas e 08 (oito) de

múltipla escolha;

• Componente Específico: 30 (trinta) questões, sendo 03 (três) discursivas e 27
(vinte e sete) de múltipla escolha.

• Coleta informações que permitam caracterizar o perfil tanto dos gestores

quanto dos projetos formativos.

• Caracterizar o perfil dos Estudantes e o contexto de seus processos formativos;

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

• Aferir a percepção dos Estudantes em relação à prova 

OBRIGATÓRIO!!!



 Cada etapa segue cronograma do edital



AÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO

I - Acesso ao Sistema Enade (autenticação) Procurador institucional e coordenador de 
curso

De 15 a 18 de julho 
de 2021 às 23h59

II - Enquadramento automático dos cursos classificados na Cine 
Brasil 2018

Inep Dia 16 de julho de 
2021

III - Enquadramento dos cursos não classificados na Cine Brasil 2018 
e dos cursos sem endereço no Cadastro e-MEC 

Procurador institucional De 19/07 a 8/08 de 
2021 às 23h59 

IV - Verificação do enquadramento automático e registro de 
declarações de não enquadramento

Procurador institucional De 19/07 a 8/08 de 
2021 às 23h59 

V - Inscrição dos estudantes ingressantes e concluintes habilitados Coordenador de curso De 19/07 a 8/08 de 
2021 às 23h59 

VI - Preenchimento do cadastro pelos estudantes concluintes 
habilitados

Estudante De 19/07 ao dia 
13/11 de 2021 às 
23h59 

VII - Alteração do local de prova do estudante vinculado a curso de 
Educação a Distância (EaD) ou que esteja em mobilidade 
acadêmica

Coordenador de curso De 19/07 a 31/08 
de 2021 às 23h59 

VIII - Retificação de enquadramento e de inscrições Procurador institucional e coordenador de curso De 9 ao dia 29/08 
de 2021 às 23h59

IX - Solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento 
pelo Nome Social dos estudantes concluintes habilitados 

Estudante De 30/08 ao dia 
30/09 de 2021 às 
23h59 



AÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO

X - Resultado da solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento pelo 
Nome Social dos estudantes concluintes habilitados

Estudante Dia 10 de setembro de 2021

XI - Recurso da solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento pelo Nome 
Social dos estudantes concluintes habilitados 

Estudante Do dia 13 ao dia 17 de 
setembro de 2021 às 23h59

XII - Resultado do recurso da solicitação de Atendimento Especializado e/ou pelo 
Tratamento pelo Nome Social dos estudantes concluintes habilitados

Estudante Dia 24 de setembro de 2021

XIII - Preenchimento do Questionário do Estudante Estudante Do dia 30/08 ao dia 13/11 de 
2021 às 23h59 

XIV - Indicação do curso pelo estudante concluinte habilitado com mais de uma 
inscrição 

Estudante Do dia 30/08 ao dia 17/09 de 
2021 às 23h59

XV - Divulgação dos locais de prova no Sistema Enade Inep Dia 1º de novembro de 
2021

XVI - Aplicação da prova Inep Dia 14/11 de 2021

XVII - Preenchimento do Questionário do Coordenador de Curso Coordenador de 
curso

Do dia 16 ao dia 26/11 de 
2021 às 23h59 

XVIII - Divulgação da relação de estudantes em situação regular Inep Dia 15 de dezembro de 
2021

XIX - Registro de Declaração de Responsabilidade da IES Coordenador de 
curso

Dia 16 de dezembro de 
2021 



AÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO

XX - Solicitação de dispensa de prova pelo estudante Estudante Dia 16/12 de 2021 ao dia 
21/01 de 2022 às 23h59

XXI - Solicitação de Dispensa de Prova pela IES Coordenador de 
curso

Do dia 16/12 de 2021 ao dia 
21/01 de 2022 às 23h59

XXII - Análise e deliberação, por parte das IES, das solicitações de dispensa dos 
estudantes 

Coordenador de 
curso

Do dia 16/12 de 2021 ao dia 
25/01 de 2022 às 23h59

XXIII - Análise e deliberação, pelo Inep, das solicitações de dispensa das IES Inep Do dia 16/12 de 2021 ao dia 
25/01 de 2022 às 23h59

XXIV - Recurso das solicitações de dispensa do estudante, indeferidas pela IES Estudante Do dia 26 /01 ao dia 11/02 
de 2022 às 23h59 

XXV - Recurso das solicitações de dispensa da IES, indeferidas pelo Inep Coordenador de 
curso

Do dia 26 /01 ao dia 11/02 
de 2022 às 23h59 

XXVI - Resultado dos recursos das solicitações de dispensa do estudante e da IES Inep Dia 21 de fevereiro de 2022 

XXVII - Definição da base de estudantes com resultados válidos para fins de cálculo 
dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior

Inep Dia 21 de fevereiro de 2022 

XXVIII - Divulgação dos resultados: Boletim de Desempenho Individual do Estudante; 
Microdados; Relatórios de Cursos, IES e Síntese de Área; Conceito Enade 

Inep Dia 31 de agosto de 2022

XIX - Regularização por ato do Inep Inep 1º de Setembro de 2022



 Tomar conhecimento da Portaria Normativa e do Edital

do ENADE do ano respectivo ao seu curso;

 Efetuar a correta inscrição dos alunos dentro dos

parâmetros da amostra estabelecida pelo INEP;

 Verificar e regularizar a situação dos estudantes

concluintes perante o ENADE;

 Supervisionar o cumprimento das etapas pelos

estudantes, nos termos do edital do ENADE;

Preencher o questionário eletrônico do Coordenador de
Curso;

 Divulgar e sensibilizar os estudantes inscritos a

participarem do ENADE 2021.

RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DE 
CURSO



 Tomar conhecimento da Portaria Normativa e do Edital do ENADE

respectivo ao ano de avaliação do curso, cumprindo o que lhe couber

conforme regulamento;

 Informar-se das condições gerais de realização e participação no ENADE

junto a coordenação de curso, a Instituição ou o INEP;

 Verificar sua condição quanto a integralização da carga horária e

habilitação do curso para o ENADE realizado no ano;

Fonte: Inep (2021)

RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE



 Completar o cadastro de sua inscrição no site do ENADE/INEP

 Solicitar atendimento especial, caso necessário;

 Preencher o questionário do estudante;

 Participar do Enade de forma responsável e com compromisso.

Fonte: Inep (2021)

RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE



Canal de Informações e dúvidas sobre o Enade 2021 para comunidade acadêmica da UNIFAP
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl0o5qatiKyAcJl7Dv0lnLd1dJrERTIqqq_Qz9ZPjCq8-kQQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl0o5qatiKyAcJl7Dv0lnLd1dJrERTIqqq_Qz9ZPjCq8-kQQ/viewform


Atenção! Empenhe-se durante as 
avaliações que visam aferir a 

qualidade do seu curso e da sua 
instituição de ensino com a 

mesma força e dedicação que 
você teria na seleção para um 

concurso público! Com um 
conceito positivo, ganham a 
universidade, você e toda a 

comunidade!

PARA LEMBRAR!



EQUIPE DEAVI

Departamento de Avaliação e Informação – DEAVI
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