
Informações sobre o Enade 



• O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é uma 

das avaliações que compõem o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de 

abril de 2004. O objetivo do Enade é avaliar e acompanhar o 

processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos 

estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação; suas 

habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 

evolução do conhecimento e competências para compreender 

temas exteriores ao âmbito específico da profissão escolhida, 

ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 

conhecimento. 

O que é o Enade? 



Ciclo trienal do Enade 

Ano I 

• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e áreas 
afins; 

• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo; 

• Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos 
Naturais, Militar e Segurança. 

Ano II 

• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da 
Terra; Linguística, Letras e Artes e áreas afins; 

• Cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento de Ciências da Saúde; Ciências Humanas; 
Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Linguística, Letras e Artes; 

• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Humanas e Ciências da Saúde, com 
cursos avaliados no âmbito das licenciaturas; 

• Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Controle e Processos Industriais, Informação e 
Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial. 

Ano III 

• Cursos de bacharelado nas Áreas de Conhecimento Ciências Sociais Aplicadas e áreas afins; 

• Cursos de bacharelado nas Áreas de Conhecimento Ciências Humanas e áreas afins que não 
tenham cursos também avaliados no âmbito das licenciaturas; 

• Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e 
Lazer, Produção Cultural e Design. 

 



Bacharelados avaliados no Enade 
2019: 

a) Agronomia; 
b) Arquitetura e Urbanismo; 
c) Biomedicina; 
d) Educação Física; 
e) Enfermagem; 
f) Engenharia Ambiental; 
g) Engenharia Civil; 
h) Engenharia de Alimentos; 
i) Engenharia de Computação; 
j) Engenharia de Produção; 
k) Engenharia de Controle e 
Automação; 
 

 

l) Engenharia Elétrica; 
m) Engenharia Florestal; 
n) Engenharia Mecânica; 
o) Engenharia Química; 
p) Farmácia; 
q) Fisioterapia; 
r) Fonoaudiologia; 
s) Medicina; 
t) Medicina Veterinária; 
u) Nutrição; 
v) Odontologia; e 
w) Zootecnia. 
 



Quem são os alunos inscritos? 

De acordo com a Portaria Normativa nº 840 de 24/08/2018 e o Edital 

Inep nº 43 de 05/06/2019 devem ser inscritos: 

 

- Ingressantes –  todos os alunos que tenham ingressado no ano e que 

não tenham completado 25% do curso; 

- Concluintes –  todos os alunos que tenham 80% ou mais do curso 

concluído e/ou que tenham intenção de colar grau até julho de 2020.  

 

Foram consultados dos os alunos que tinham CP entre 0,69 e 0,79 

quanto à sua intenção de colar grau até a data prevista no edital e os 

que sinalizaram positivamente também foram inscritos. 
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Cronograma – Enade 2019 



Qual a legislação pertinente ao Enade? 

A legislação que envolve as diretrizes e definições gerais sobre o 

Enade baseia-se nos seguintes normativos: 

 

- Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004: criação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes); 

- Portaria Normativa nº 840, de 24 de agosto de 2018, e republicada 

em 31/08/2018: dispõe sobre os procedimentos de competência do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) referentes à avaliação de instituições de educação superior, de 

cursos de graduação e de desempenho acadêmico de estudantes. 

- Portaria nº 828, de 16 de junho de 2019 

- Edital nº 43, de 4 de junho de 2019 

 



O Enade é obrigatório? 

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. A situação de irregularidade do estudante junto ao 

Enade irá ocorrer quando o estudante: 

 

• 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. 

 



Quais os instrumentos básicos do Enade? 

• Prova; 

• Questionário do Estudante: destinado a levantar informações que 

permitam caracterizar o perfil dos estudantes e o contexto de seus 

processos formativos, relevantes para a compreensão dos 

resultados dos estudantes no Enade; 

• Questionário de Percepção de Prova: destinado a levantar 

informações que permitam aferir a percepção dos estudantes em 

relação à prova, auxiliando, também, na compreensão dos 

resultados dos estudantes no Enade; 

• Questionário do Coordenador de Curso: destinado a levantar 

informações que permitam caracterizar o perfil do coordenador de 

curso e o contexto dos processos formativos, auxiliando, também, 

na compreensão dos resultados dos estudantes no Enade. 

 



Quando será realizado o Enade 2019? 

O Enade em 2019 será aplicado no dia 24 de novembro de 2019, com 

início às 13h30 (horário de Brasília), e será encerrado às 17h30, com 

duração total de quatro horas. A abertura dos portões será às 12h e 

seu fechamento às 13h.  

 

 

A participação no Enade 2019 será atestada a partir da assinatura do 

estudante na lista de presença de sala e no cartão de respostas das 

questões objetivas da prova. 

 



O estudante habilitado ao Enade é obrigado 
a participar do Exame? 

Sim. A participação do estudante habilitado ao 
Enade é condição indispensável ao seu registro 
da regularidade no histórico escolar, assim como 
à expedição do diploma pela Instituição de 
Educação Superior (IES). Em 2019, somente os 
estudantes concluintes participarão da prova a 
ser aplicada em 24 de novembro de 2019. 

 



O Questionário do Estudante é de 
preenchimento obrigatório? 

 

 

Sim. O Inep disponibilizará o Questionário do Estudante, de 

preenchimento obrigatório, no período de 02/09/2019 a 21/11/2019. O 

preenchimento é feito exclusivamente por meio do Sistema Enade.  

 

 

O estudante concluinte habilitado que não comparecer ao Exame e/ou 

não preencher o Questionário do Estudante ficará em situação 

irregular junto ao Enade. 

 



 

 

No período de inscrição dos estudantes, as Instituições de Educação 

Superior (IES) deverão divulgar e incentivar os estudantes inscritos a 

se cadastrarem no período de 1 de julho a 21 de novembro de 2019 e 

preencher o Questionário do Estudante, no período de 2/9/2019 a 

21/11/2019. 

 

A consulta individual ao local de prova e impressão do Cartão de 

Informação do Estudante será obrigatoriamente precedida pelo 

preenchimento do Questionário do Estudante. 

 

O Questionário do Estudante é de 
preenchimento obrigatório? 



Regularidade no Enade 

1 – Preenchimento do Questionário do 
Estudante no Sistema Enade -
 http://enade.inep.gov.br/enade/ 

2 – Participar da prova no dia 24/11 - a prova 
será aplicada na cidade em que seu curso é 
ofertado: EG em SBC e EAU e EIAR em SA. 

3 – A partir de 02/01/20 será divulgada a 
primeira lista de alunos regulares pelo INEP. 

 

http://enade.inep.gov.br/enade/
http://enade.inep.gov.br/enade/


Dispensa de prova 

Obrigatório ter preenchido o Questionário do 
Estudante. 

 

Pelo estudante: ocorrências de ordem pessoal e 
compromissos profissionais. 

Pelo Coordenador de Curso: compromissos 
acadêmicos vinculados ao curso e atos de 
responsabilidade da IES. 



Regularização dos irregulares 

Pela IES: estudante não foi inscrito no período 
de inscrições; estudante não informado de sua 
inscrição; estudante foi inscrito indevidamente. 

 

Pelo Inep: estudante que por qualquer motivo 
não tenha obtido a regularidade. 



Divulgação de Informações 

• Acompanhem pela página da Prograd -
 http://prograd.ufabc.edu.br/enade; 

 

• Informações divulgados pelos coordenadores 
dos cursos; 

 

• Cartazes pelos campi. 

http://prograd.ufabc.edu.br/enade

