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O que é o Enade 

Avaliar o desempenho dos concluintes em relação aos conteúdos 
programáticos, habilidades e competências previstos nas DCN dos 
cursos de graduação.

Avaliar o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade 
nacional e mundial.

É obrigatório e a situação de regularidade do estudante no Exame 
deve constar em seu histórico escolar. 

É trienal para cada área do conhecimento.



 
• Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior:  

instituído pela Lei 10.861/2004
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Ciclos do ENADE (Portaria nº 840/2018)

I – Bacharelado nas Áreas das Ciências Agrárias, Saúde, Engenharias e 
áreas afins
        Cursos de Tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Recursos Naturais, 
Alimentos, Militar e Segurança

II – Bacharelado e Licenciatura nas Área das Ciências Biológicas, 
Exatas e da Terra, Humanas, Letras e Artes e áreas afins
        Licenciatura na Área de Saúde
        Cursos de Tecnologia nas áreas de Controle, Processos e Produção 
Industrial, Infraestrutura, Informação e Comunicação

III – Bacharelado nas Áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas
       Cursos de Tecnologia nas áreas de Gestão e Negócios, Apoio 

Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design



Indicadores de Qualidade do ENADE

• Nota dos concluintes (prova)

• IDD – Indicador de diferença entre desempenho 
observado e esperado (ENADE x ENEM)

• Percepção discente: 

Organização Didático-pedagógica

Infraestrutura e instalações físicas

Oportunidade ampliação da formação acadêmica

• Corpo docente: titulação e regime de trabalho.



✔ Questionário do estudante (on-line) – Concluintes

✔ 68 questões

✔ Prova – Concluintes

✔Formação Geral (25%) : 2 Discursivas e 8 Objetivas

✔Componente Específico (75%): 3 Discursivas 27 

objetivas

✔ Questionário de percepção sobre a prova

✔ 9 questões

✔ Questionário do coordenador (on-line)

Constituição do ENADE



Questionário do Estudante

Dois eixos:

1) Perfil socioeconômico e aspectos relacionados aos 
concluintes .......................................................... 26 questões

2) Percepção de aspectos relacionados à formação durante o 
curso .................................................................... 42 questões    

Organização Didático-Pedagógica .................23 questões

Infraestrutura e Instalações Físicas ................12 questões

Oportunidade de Ampliação da Formação  
Acadêmico-profissional ....................................7 questões



ENADE - PROVA

PESO DAS PARTES DA PROVA

Formação Geral = 25%

Componente Específico = 75%
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Infraestrutura e Instalações: 5,0%
Organização Didático-Pedagógica: 7,5%
Ampliação da Formação Acadêmica: 2,5%

Doutores: 15%
Mestres: 7,5%
Regime Docente - 
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O QUE O ALUNO DEVE FAZER?

• Verificar se foi inscrito

• Concluinte:

• Acessar o Sistema ENADE

• Cadastrar-se no Sistema ENADE 

• Preencher o Questionário do Estudante 

• Verificar o Local de Prova

• Realizar a Prova do ENADE

New



• Autenticação individual do usuário

• http://enade.inep.gov.br

ACESSO AO SISTEMA ENADE



CONTA GOV.BR
https://sso.acesso.gov.br/login

• Acesse sua conta, caso já tenha. Caso contrário, crie sua conta.

https://sso.acesso.gov.br/login


• De posse de conta no GOV.BR, acesse novamente o 
link http://enade.inep.gov.br

ACESSO AO SISTEMA ENADE



ACESSO AO SISTEMA ENADE

• Acesse sua conta no GOV.BR (login e senha) e você será 
direcionado para o sistema ENADE. 



Ambiente do Estudante



CADASTRO DO ESTUDANTE

⚫ Ação fundamental para acessar as funcionalidades 

do sistema ENADE (solicitação de atendimento 

especializado, preenchimento do Questionário do 

Estudante, visualização do local de prova, etc)

⚫ Prazo para cadastramento: até 13 de novembro de 

2021



CADASTRO DO ESTUDANTE

⚫ Como realizar o cadastramento: 

ou

Acessar



O QUE O ALUNO DEVE FAZER?

• Verificar se foi inscrito

• Concluinte:

• Acessar o Sistema ENADE

• Cadastrar-se no Sistema ENADE 

• Preencher o Questionário do Estudante 

• Verificar o Local de Prova

• Realizar a Prova do ENADE

New



Preenchimento do Questionário do 
Estudante (QE)

⚫ Preenchimento Obrigatório

⚪ Se o estudante não responder ao QE ficará em 

SITUAÇÃO IRREGULAR junto ao Enade, mesmo 

participando da prova.

⚪ Não há dispensa do preenchimento do QE

⚫ É necessário para visualizar o local de prova

⚫ Prazo para preenchimento: até 13 de novembro de 
2021



LOCAL DE PROVA

⚫ Disponível a partir de 1º de novembro de 2021.



RESPONSABILIDADES DO 
CONCLUINTE

Cadastrar-se no Sistema ENADE Até 13/11/2021

Solicitar Atendimento Especializado, nome 
social, etc Prazo encerrado

Resultado da solicitação de Atendimento 
Especializado Dia 10/09/2021

Recurso da solicitação de Atendimento 
Especializado De 13 a 17/09/2021

Resultado do recurso da solicitação de 
Atendimento Especializado. 

 Dia 24/09/2021

Indicar o curso se for Estudante
Concluinte de mais de um curso de Graduação Até 17/09/2021



Preencher o Questionário do
Estudante Até 13/11/2021 (23h59).

Verificar o Local de Prova no
Sistema Enade  A partir de 01/11/2021

Realizar a Prova. 
A presença na prova será atestada por meio 
da lista de presença

 14/11/2021

Solicitar dispensa da prova
De 16/12/2021 a 
21/01/2022

RESPONSABILIDADES DO 
CONCLUINTE



Reforçando alguns aspectos
1. A realização do ENADE e o preenchimento do QE são 

pré-requisitos para colação de grau: 

     Sem Enade/Questionário = Sem diploma.

2. A Avaliação é trienal:   

     Os conceitos ficam “carimbados” no curso, por 3 anos.

3. A divulgação dos resultados do Enade alimenta inúmeras 
matérias produzidas pela imprensa:  

     Todos saberão o conceito do curso.



4. Cada aluno recebe um Boletim de Desempenho próprio:    

     Dá para mostrar aos outros o quanto o estudante sabe.

5. Regularidade no ENADE será registrada no Histórico 
Escolar

6. A Prova é aplicada simultaneamente em todo País:  

Talvez seja a única oportunidade para comparar o seu 
conhecimento com uma quantidade tão grande de 
pessoas.

Reforçando alguns aspectos



De que forma o resultado do 
ENADE me afeta?

Prova incompleta ou com baixo desempenho, implicará 
em nota baixa para o CURSO, resultado divulgado 
publicamente, por Instituição e por município. 

Esse fato pode depreciar o valor de seu diploma no mercado 
de trabalho. 

A nota do curso permanece até a próxima participação do 
curso no ENADE. 



POSTURA DO ALUNO FRENTE 
AO ENADE

• Preparação para resolver o conteúdo da prova. 

• Refletir quanto a importância de sua participação 
neste processo de avaliação. 

• O ENADE é o primeiro de muitos processos 
avaliativos que vão ocorrer ao longo de sua carreira 
profissional. 

• O sucesso sempre dependerá de determinação e 
seriedade para fazer o melhor. 



A PROVA: recomendações

 É preciso respondê-la de forma completa, não deixando 
nenhuma questão sem resposta. 

 Priorize as questões de formação específica na área do 
curso porque equivalem a 75% do peso da NOTA 
FINAL. 

 As de formação geral também devem ser resolvidas 
porque, embora com peso de 25% no cálculo final, não 
podem “ser zeradas” para que a sua nota seja computada. 

 As questões discursivas, sejam específicas do curso ou de 
formação geral, têm peso 2. 



Muito Obrigado!

Esclarecimentos

enade@ufpa.br

DIAVI/PROPLAN
CPA-UFPA

mailto:harada@ufpa.br

