
 

 

CHEGOU A HORA! 
O Enade será aplicado dia 25 de 

novembro ás 13h. 

O Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes é uma avaliação que 

integra o Sistema Nacional de Avaliação de Educação 

Superior (SINAES) e tem como objetivo aferir o 

desempenho dos estudantes. 

A prova do ENADE é composta por 40 questões, das 

quais 10 referem-se a conteúdos de Formação Geral e 

30 de Conteúdos Específicos de cada curso de 

graduação. 

Para resolver toda a prova, os estudantes dispõem de 

4 horas de prova, iniciando às 13h:30 do horário de 

Brasília e finalizando às 17h:30. 

 
QUEM PARTICIPA? 
Todos os estudantes da UNIFAP, 

ingressantes e concluintes de cursos 

que conferem diploma em: 
 

ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA – 

DIREITO – JORNALISMO - RELAÇOES 

INTERNACIONAIS- SECRETARIADO 

EXECUTIVO 
Estudantes que estão irregulares também serão inscritos para 

regularização. (Estudantes ingressantes Estudantes Concluintes) 

 
Atenção! A coordenação do curso já fez a inscrição 

dos alunos que se enquadram dentro dos 

percentuais. 

A PROVA 
A Prova é obrigatória para os inscritos 

em situação de concluintes. E todos 

eles têm que responder ao questionário on-line do 

estudante. Já os ingressantes e os estudantes em 

situação irregular serão inscritos, porém 

dispensados da realização da prova. 

PERDEU A PROVA? 

O estudante que faltar ao Enade 

passará a fazer parte do banco de 

dados dos alunos irregulares do INEP e ficará 

impedido de colar grau, uma vez que o exame é 

componente curricular obrigatório, portanto sua 

realização é necessária para a conclusão do curso. 
 

COMO JUSTIFICAR A FALTA? 

Após a publicação da portaria que 

trata da justificativa de ausência, o Estudante que 

não tenha participado do Enade por motivos de 

saúde e outros impedimentos de caráter pessoal,  

tratados na portaria, deverá procurar seu curso 

para justificar a ausência, munido de 

documentação legal que comprove o impedimento 

da realização da prova. 

 

DISPENSADOS DA PROVA 
Ficam dispensados de realizar a prova em 

2018 os estudantes que se enquadram 

em uma das seguintes condições: 

• que colarem grau até o dia 31 de agosto de 2018; 

• estiverem, na data da prova, oficialmente 

matriculados e cursando atividades curriculares 

fora do Brasil. 

• ingressantes dos cursos avaliados pelo Enade 

2018; 
• ingressantes e concluintes inscritos em situação 

irregular junto ao Enade de anos anteriores. 

E O LOCAL? 
Para saber o local de realização da 

prova e imprimir o cartão de 

informação do estudante é necessário 

responder ao questionário online até 21/11/2018 
QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE 

O RESULTADO 
Esse índice é utilizado pelo Ministério da Educação 

para subsidiar as ações de regulação da 

Educação Superior. Cursos com 

conceito 1 ou 2 (insatisfatórios) são 

submetidos a visitas de comissões de 

especialistas na área do curso avaliado designados 

pelo INEP,e podem sofrer sanções,como a redução 

do numero de vagas para ingressantes ou até 

mesmo o encerramento da oferta dessas vagas.Os 

cursos que recebem conceitos 3,4 ou 5 são 

considerados satisfatórios. 
 

CRONOGRAMA ENADE 2018 

02/07 a 12/08 – inscrição dos estudantes 

habilitados no ENADE 2018 

14/08 a 21/11 – cadastro dos estudantes 

concluintes. 

13/08 a 31/08 – retificação de enquadramento e de 

inscrições 

14/08 a 03/09 – solicitação de atendimento 

especializado e/ou específico dos estudantes 

concluintes. 

09/09 a 21/11 – preenchimento obrigatório do 

questionário do estudante no endereço 

eletrônico portal.inep.gov.br 

04/09 a 10/09 – solicitação de atendimento por 

nome social dos estudantes concluintes 

09/11 – divulgação dos locais de prova no 

sistema Enade. 

25/11 – Prova Presencial do ENADE 2018, com 

fechamento dos portões às 13h, início às 13h:30 e 

término da prova às 17h:30. 

 

http://enade.inep.gov.br/enade
http://enade.inep.gov.br/enade/%23!/cadastrarEstudante

