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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 

Divisão de Assuntos Educacionais - DAE 
 

 
Orientações aos estudantes habilitados ao ENADE 2011 

 

 
No dia 22/07/2011 o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(ConsEPE) aprovou a inserção dos cursos de graduação da UFABC no 

ENADE, a partir de 2011. Por essa razão, a Pró-Reitoria de Graduação - 

PROGRAD, por meio da Divisão de Assuntos Educacionais – DAE, 

apresenta aos estudantes habilitados dos cursos participantes do Exame 

um conjunto de perguntas e respostas, no texto a seguir, com o objetivo 

de orientar eventuais dúvidas com relação à prova (data, local, formato 

etc.), aos questionários e à consulta dos resultados/desempenho do 

aluno. 

Além disso, também são disponibilizados neste documento um 

calendário, com datas importantes, orientações para o dia da prova e links 

para acesso a informações do ENADE 2011. 

A essa iniciativa acrescentamos um trabalho direto com os alunos, 

uma vez que nos dias 3, 5 e 7/10/2011 serão realizadas palestras pela 

equipe do projeto “DAE em Ação”, no auditório A111-0, a partir das 

18h00, com o objetivo de orientar presencialmente os estudantes 

habilitados ao exame. 

Esperamos, assim, a participação ativa de todos os envolvidos no 

ENADE 2011 – estudantes habilitados, coordenadores dos cursos 

avaliados, PROGRAD/DAE etc. – para que a UFABC apresente à sociedade 

brasileira o resultado dos trabalhos realizados nestes últimos cinco anos: 

a consolidação de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, que 

se fundamenta na interdisciplinaridade e inclusão social, voltada para o 
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século XXI. 

 

 
1. ENADE 

 
O que é o ENADE? 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é uma 
prova realizada a cada três anos, por curso, que avalia o desempenho dos 

estudantes com relação aos conteúdos, às competências e às habilidades 
de formação geral e profissional. 

Em conjunto com a Avaliação Institucional e Avaliação de Curso, integra o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 
O ENADE é obrigatório? 

Sim. De acordo com o art. 5°, § 5°, da Lei n° 10.861/2004, o 

ENADE é componente curricular obrigatório, a ser inscrito, apenas, no 
histórico escolar do estudante em situação regular. Isso significa que o 

estudante selecionado que não realizar o exame estará em situação 
irregular. 

 
Por que é importante realizar o ENADE? 

Sua realização é importante, pois propicia: 
Prestígio acadêmico ao aluno, ao curso e à UFABC; 

Comparação do desempenho individual com o de outros 
estudantes e do curso com outros da área (no estado, região e país). 

Por ser componente curricular obrigatório, é condição prévia para a 
conclusão do curso de graduação, expedição e registro do diploma. 

 
Qual é a composição do ENADE? 

Para o estudante, o ENADE é composto por: 

 Prova; 
 Questionário de impressões do estudante sobre a prova; 

 Questionário do estudante. 
 

Quais são as áreas da UFABC que serão avaliadas pelo ENADE 
2011? 

De acordo com a Portaria n° 8 de 2011, serão avaliados neste ano 
os Bacharelados e Licenciaturas em: 

 Física; 
 Matemática; 

 Ciências Biológicas; 
 Química; 

 Ciências da Computação; 
 Filosofia. 

Também serão avaliados os cursos de Engenharia: 

 Aeroespacial; 
 Ambiental e Urbana; 
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 Gestão, e; 
 Materiais. 

Os cursos de Engenharia Biomédica, Energia, Informação e 
Instrumentação, Automação e Robótica não foram incluídos porque ainda 

não possuem Diretrizes Curriculares Nacionais. 
 

Quando será realizado o ENADE 2011? 
A prova será realizada no dia 06 de novembro de 2011 (domingo), 

com início às 13 horas. Os estudantes devem se apresentar no local da 

prova às 12h15min. 
 

 
2. ESTUDANTES 

 
Quais são os estudantes habilitados ao ENADE 2011? 

Ingressantes: alunos ingressantes em 2011 no BC&H e BC&T.  
Obs.: Neste ano, estão dispensados da prova, pois o ENADE 

considera para esse grupo a nota obtida no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). 

Concluintes: alunos com expectativa de conclusão nos cursos 
supracitados em 2011 e aqueles que tiverem concluído mais de 80% 

(oitenta por cento) da carga horária total do curso. 
Obs.: os alunos que colaram grau até 31/08/2011 e aqueles que 

cursam atividades curriculares fora do Brasil (intercâmbio) estão 

dispensados da prova. 
 

O estudante habilitado é obrigado a participar da prova? 
Sim, sua participação é condição indispensável para emissão do 

histórico escolar e expedição do diploma. 
 

O que acontece se o estudante concluinte, habilitado ao ENADE 
2011, não realizar a prova? 

Por não ter realizado a prova, o estudante não poderá receber o seu 
diploma, uma vez que não concluiu o curso, pois o ENADE é componente 

curricular obrigatório. 
 

Como deve proceder o estudante que é concluinte em mais de um 
curso e está habilitado ao ENADE 2011? 

Eventualmente, o estudante poderá se encontrar na situação de 

concluinte de mais de um curso de graduação, os quais serão avaliados no 
ENADE 2011 (“dupla graduação”). Exemplo: estudante concluinte dos 

cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática ou de Engenharia de 
Gestão e Engenharia Ambiental e Urbana na UFABC. 

Nesse caso, o estudante deve optar pela realização de uma das 
provas e comparecer ao local determinado, constante no respectivo Cartão 

de Informação do Estudante. 
Após a aplicação e o processamento da participação do estudante na 

prova do curso escolhido, o INEP registrará a situação de “dupla 
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graduação”, por meio da verificação da presença em uma das provas. 
Assim, será conferida dispensa ao estudante (concluinte) que não tenha 

participado da prova do seu outro curso. 
 

É obrigatório o preenchimento do “Questionário do Estudante”? 
Sim. O “Questionário do Estudante” será disponibilizado, no site do 

INEP (http://www.inep.gov.br), para os estudantes habilitados no ENADE 
2011. Somente após o preenchimento desse questionário é que é possível 

consultar o local da prova e imprimir o “Cartão de Informação do 

Estudante”. 
Vale destacar que o “Questionário do Estudante” tem por objetivos: 

1. Traçar o perfil dos estudantes; 
2. Conhecer as opiniões dos estudantes a respeito do ambiente 

acadêmico da Universidade; 
3. Consolidar informações sobre as condições de ensino e os 

procedimentos didático-pedagógicos dos cursos. 
 

Como o estudante pode acessar o seu “Boletim de Desempenho”? 
Para que o estudante conheça sua nota é necessário que acesse seu 

“Boletim de Desempenho”, disponível em: http://www.inep.gov.br → 

Portal do INEP → Educação Superior → Enade → Boletim de Desempenho  

Ou acessando diretamente o endereço: 

(http://enade.inep.gov.br/enadeResultado/site/boletimDesempenho.seam) 
→ opção “Gerar Senha” → preencher as informações solicitadas. 

Posteriormente, é gerada uma senha com a qual o estudante poderá 

acessar o seu “Boletim de Desempenho”. 
 

 
3. PROVA 

 
Qual será o local de realização da prova do estudante habilitado ao 

ENADE 2011? 
No caso da UFABC, as provas serão realizadas na cidade de Santo 

André/SP, uma vez que é o município de funcionamento dos cursos 
avaliados pelo ENADE 2011. 

 

Quando e como serão divulgados os locais de prova? 
Os locais de prova são informados após o preenchimento do 

“Questionário do Estudante”. Portanto, apenas o próprio estudante terá 
acesso à informação, disponível no site do INEP (http://www.inep.gov.br). 

Durante o período de 07/10 e 06/11/2011, o estudante deve 
responder ao “Questionário do Estudante”, consultar o local, dia e horário 

da realização da prova do ENADE 2011, bem como imprimir o “Cartão de 
Informação do Estudante”. 

Atenção: é imprescindível, para a realização da prova, que o 
estudante esteja munido de documento oficial de identificação (com 

fotografia). Além disso, não será permitido o acesso ao local de prova em 
horário diferente daquele determinado pelo INEP e após as 13 horas 

http://www.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
http://enade.inep.gov.br/enadeResultado/site/boletimDesempenho.seam
http://www.inep.gov.br/
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(horário de Brasília). 
 

Qual é o formato da prova? 
A prova do ENADE 2011 é composta por 40 questões no total, sendo 

10 questões de formação geral e 30 de formação específica da área. 
A parte de formação geral é composta por 2 questões discursivas e 

8 de múltipla escolha (10 questões no total). 
Com relação à composição da prova de formação específica da área, 

esta é variável conforme o curso. 

Nas áreas de Química, Ciências Biológicas, Matemática, Física, 
Computação, Engenharia Aeroespacial e Ambiental e Urbana, serão 3 

questões discursivas e 27 de múltipla escolha. 
Já para Engenharia de Materiais (Engenharia – Grupo V) serão 10 

questões do “Núcleo de Conteúdos Básicos”, 15 questões do “Núcleo de 
Conteúdos Profissionalizantes” e 5 questões do “Núcleo de Conteúdos 

Profissionalizantes Específicos” (escolhidas livremente pelo aluno dentro 
de um conjunto de 20 questões, com 5 questões em cada subgrupo – 

Materiais Metálicos, Cerâmicos, Poliméricos e Metalurgia e Fundição). 
Obs.: Sugere-se que os estudantes habilitados consultem os seus 

respectivos coordenadores de curso para dirimir eventuais dúvidas com 
relação ao formato da prova do ENADE 2011. 

 
Qual é o peso das partes da prova? 

1. Formação Geral (10 questões) = 25% da nota final; 

2. Componente específico (30 questões) = 75% da nota final. 
 

Quais serão os conteúdos, habilidades e competências da 
Formação Geral avaliadas no ENADE 2011? 

Conteúdos/temas: 
 Arte e cultura; 

 Avanços tecnológicos; 
 Ciência, tecnologia e inovação; 

 Democracia, ética e cidadania; 
 Ecologia/biodiversidade; 

 Globalização e geopolítica 
 Políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, 

transporte, segurança, defesa, desenvolvimento sustentável; 
 Relações de trabalho; 

 Responsabilidade social: setor público, privado, terceiro setor; 

 Sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, relações de 
gênero, inclusão/exclusão; 

 Tecnologias de Informação e Comunicação; 
 Vida urbana e rural; 

 Violência. 
Habilidades: 

 Ler e interpretar textos; 
 Analisar e criticar informações; 

 Extrair conclusões por indução e/ou dedução; 
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 Estabelecer relações, comparações e contrastes em diferentes 
situações; 

 Detectar contradições; 
 Fazer escolhas valorativas avaliando consequências; 

 Questionar a realidade; 
 Argumentar coerentemente. 

Competências: 
 Projetar ações de intervenção; 

 Propor soluções para situações-problema; 

 Construir perspectivas integradoras; 
 Elaborar sínteses; 

 Administrar conflitos; 
 Atuar segundo princípios éticos. 

 
E os conteúdos, habilidades e competências da Formação 

Específica da área avaliada? 
Para saber quais são os conteúdos, habilidade e competência da 

Formação Específica da área avaliada sugere-se que os estudantes 
habilitados consultem os seus respectivos coordenadores de curso. De 

forma complementar, também se sugere a consulta às diretrizes da prova 
de cada curso no site do INEP 

(http://portal.inep.gov.br/web/guest/legislacao-2011). 
 

 

4. CALENDÁRIO 
 

Data Assunto Responsabilidade 

Até 20/09/2011 

Divulgação eletrônica da lista dos 

estudantes inscritos e obrigados à 
participação no ENADE 2011 

INEP 

A partir de 
21/09/211 

Divulgação da lista no site institucional da 
UFABC dos estudantes inscritos no ENADE 

2011 

UFABC 

3, 5 e 7/10/2011 
Datas do “DAE em Ação”: palestras de 

orientações aos estudantes habilitados ao 

ENADE 2011 

UFABC 

07/10 a 

06/11/2011 

Período de preenchimento do 
“Questionário do Estudante” e consulta ao 

local de prova 
Estudante 

06/11/2011 
(às 13 horas) 

Realização da prova ENADE 2011 aplicada 
pelo INEP 

Estudante 

06/12/2011 

Previsão de divulgação da relação de 

estudantes em situação regular junto ao 
ENADE 2011 

INEP 

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/legislacao-2011
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5. LINKS 

 
Site do INEP:  

http://portal.inep.gov.br/ 
 

Perguntas frequentes sobre o ENADE: 
http://portal.inep.gov.br/perguntas-frequentes1 

 

Diretrizes das provas do ENADE 2011: 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/legislacao-2011 

 
Provas e gabaritos de exames anteriores: 

http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos 
 

Boletim de Desempenho: 
http://enade.inep.gov.br/enadeResultado/site/boletimDesempenho.seam 

 
Histórico do estudante junto ao ENADE: 

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/consultarHistoricoEstudante/ 
 

 

http://portal.inep.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/perguntas-frequentes1
http://portal.inep.gov.br/web/guest/legislacao-2011
http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos
http://enade.inep.gov.br/enadeResultado/site/boletimDesempenho.seam
http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/consultarHistoricoEstudante/

