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ENADE 
• Enade é componente curricular obrigatório (Lei nº. 10.861/2004), sendo 

inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação 
regular, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, 
dispensa oficial pelo Ministério da Educação.   

• Aluno concluinte que faltar no Enade, sem justificativa, fica impedido de 

colar grau até final de 2018. 

• O resultado do ENADE não interfere na aprovação/reprovação do aluno 

mas, interfere no reconhecimento e renovação de reconhecimento do curso, 

além de afetar a imagem do curso na sociedade. 

• Notas baixas nas avaliações do SINAES podem representar para o curso a 

perda do reconhecimento (durante o processo pode haver a suspensão do 

vestibular, suspensão da diplomação e em alguns casos, a extinção do 

curso). 

 

 

 



CURSOS PARTICIPANTES 

PORTARIA NORMATIVA No 8, DE 26 DE ABRIL DE 2017 

 

I – Todas as Engenharias e Arquitetura 

 

II - Bacharel ou Licenciatura de: 

 Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Filosofia; Física; Geografia; 

 História; Letras - Português; Matemática; Química; Ciências Sociais 

 

III - Licenciatura de: 

  Artes Visuais; Educação Física; Letras - Português e Espanhol; Letras - 

 Português e Inglês; Letras - Inglês; Música; Pedagogia. 

 



CONCEITO ENADE 
 

O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia o desempenho dos 

estudantes a partir dos resultados obtidos no Enade. Ele é divulgado 

anualmente para os cursos que tiveram estudantes concluintes participantes 

do Enade. 



CONCEITO PROVISÓRIO DE 
AVALIAÇÃO - CPC 

 

O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade 

que avalia os cursos de graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem 

no ano seguinte ao da realização do Enade, com base na avaliação 

de desempenho de estudantes, no valor agregado pelo processo 

formativo e em insumos referentes às condições de oferta – corpo 

docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos. 

 

O CPC é a “nota do curso”, se for menor que 3, o INEP não emite 

renovação de reconhecimento e dependendo do caso, há protocolo 

de compromisso com visita in loco. 





CRONOGRAMA DO EXAME 





INSCRIÇÕES - CORDENADOR 

 

 

- As inscrições são realizadas pelo coordenador (http://enade.inep.gov.br) 

- O coordenador deverá cadastrar uma nova senha usando o CPF e e-mail 

cadastrado no e-mec (ver tutorial “acesso ao sistema ENADE 2017”); 

- Dados do estudante que deverão ser informados vão variar entre ingressantes 

e concluintes, bem como o período de inscrição; 

- Alunos com matricula trancada, que vão jubilar ou abandonar o curso no 

segundo semestre mas que estão habilitados também devem ser inscritos. 



INSCRIÇÕES - ALUNO 

 

 

- As inscrições serão complementadas pelos alunos 

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

 

- O aluno vai indicar se precisa de algum acesso 
especializado (carteira de canhoto, prova em Libras) e 
seus dados pessoais; 



QUESTIONÁRIO DO 
ESTUDANTE 

• De preenchimento obrigatório, o Questionário do Estudante é um 
importante instrumento de coleta de informações sobre a formação 
do estudante, as questões elaboradas permitem conhecer: 

• O perfil socioeconômico do estudante; 

• Como os estudantes percebem seu processo formativo; 

• Como os estudantes percebem os instrumentos e mecanismos de 
apoio à aprendizagem oferecidos pelas diferentes instituições de 
educação superior - tais como infraestrutura, organização didática 
dos professores, oportunidades de acesso a bolsas. 

Questionários anteriores: 

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



PROVA 
• O Enade 2016 será realizado no dia 26/11/2017 (domingo) às 13 horas 

(horário oficial de Brasília). 

• Não será permitida a entrada no local da prova após esse horário.  

• O estudante deverá levar o original do documento de identificação com o 
qual está cadastrado (com fotografia, válido e legível).  

• Consideram-se como documentos válidos para identificação do 
estudante: cédulas de identidade (RG); identidade expedida pelo 
Ministério da Justiça para estrangeiros; identificação fornecida por 
ordens ou conselhos de classes que por lei tenham validade como 
documento de identidade; Carteira de Trabalho; Certificado de Dispensa 
de Incorporação; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira Nacional 
de Habilitação com fotografia; e identidade funcional em consonância 
com o Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro de 2006. 

Provas anteriores: http://portal.inep.gov.br/web/guest/provas-e-gabaritos3 

  

  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade/provas-e-gabaritos-2013




QUESTIONÁRIO DO 
COORDENADOR  

 

• A ser respondido na semana posterior ao ENADE pelo coordenador e NDE. 

 

 

 



PÓS-ENADE 
• Qual a situação do estudante concluinte, habilitado ao Enade, que não realizar 

a prova? 

 O estudante concluinte habilitado ao Enade 2017, que não realizar a prova, não 

poderá receber o seu diploma enquanto não regularizar a sua situação junto ao 

Enade, haja vista não ter concluído o respectivo curso de graduação (o Enade é 

componente curricular obrigatório). 

Como funciona a dispensa:  

• Pelo coordenador: motivos pessoais que o coordenador considere válido 

(concurso por exemplo). O aluno deve solicitar a dispensa na coordenação 

após a data da prova e o coordenador precisa arquivar a solicitação para o 

caso de o INEP pedir algum dia. A partir do dia 22/12 até 31/01 deverá 

informar a dispensa no sistema ENADE; 

• Pelo INEP: quando o coordenador não aceitou a justificativa (atestado do 

dia seguinte, por exemplo) ou quando o aluno perdeu o prazo. O aluno 

deve acessar o sistema ENADE e seguir o passo a passo da justificativa. As 

datas são 5/02 a 23/02. Os motivos de dispensa que o INEP costuma aceitar 

estão no anexo do edital nº 26. 

 



PÓS-ENADE 

• ESTUDANTE PARTICIPANTE: divulgação do Relatório 
de Estudantes em Situação Regular junto ao Enade em 
dezembro de 2017. Essa lista é enviada ao NAA junto 
com o processo de colação de grau. A secretaria do curso 
registra no histórico escolar do aluno a informação de 
regularidade. 

• CONCEITO ENADE DO CURSO: divulgado em 2018. 

• BOLETIM INDIVIDUAL DO ALUNO: divulgado no 2º 
semestre de 2018. Acesso pelo mesmo link do 
questionário do aluno. 



• Qual a legislação pertinente ao Enade? 

 Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004: Criação do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Sinaes) 

 Portaria Normativa nº8, de 26 de abril de 2017(Regulamenta o Enade 2017) 

 Edital nº 26, de 16 de junho de 2017 - EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO 

DOS ESTUDANTES - ENADE 2017 

 Portaria Normativa nº. 40, de 12 de dezembro de 2007 (republicada em 29/12/2010) 

 

• A quem recorrer em caso de problemas? 

Vanuza Teixeira (Procuradora Educacional Institucional e Pedagoga – Unidade de 

Currículos/PROGRAD) – (41) 3310-2622 

E-mail: pesquisadorinstitucional@ufpr.br ou vanuza@ufpr.br 

 

MEC   

Endereço eletrônico: enade@inep.gov.br 

Página na Internet: http://portal.inep.gov.br e http://enade.inep.gov.br. 

Telefone: 0800 61 61 61 

 

mailto:vanuza@ufpr.br









