
O que é o Enade? 

 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é um dos procedimentos de 

avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O 

ENADE é componente curricular obrigatório aos cursos de graduação, conforme 

determina a Lei nº 10.861/2004.  

 

Qual o objetivo do ENADE? 

 

Aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos 

nas diretrizes curriculares do curso de graduação, suas habilidades no que se refere às 

exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para 

compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade 

brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. 

 

Quem é inscrito no Enade? 

 

São inscritos no Enade os: 

• Ingressantes habilitados: aqueles que tenham iniciado o respectivo curso no ano de 

2019, estejam devidamente matriculados e tenham de 0 a 25% da carga horária mínima 

do currículo do curso integralizada até o último dia do período de retificação de inscrições 

do Enade. 

 

• Concluintes habilitados: aqueles que tenham integralizado 80% ou mais da carga 

horária mínima do currículo do curso definido pela IES e não tenham colado grau até o 

último dia do período de retificação de inscrições do Enade, ou aqueles com previsão de 

integralização de 100%da carga horária do curso até julho do ano subsequente. 

 

Quais cursos participam do Enade? 

 

O Enade é aplicado trienalmente aos estudantes concluintes dos cursos de graduação. 

Essa avaliação periódica dá-se por ciclo avaliativo. Conforme Portaria Normativa n°840 

de 24/08/2018, as áreas e eixos tecnológicos de cada ano dos ciclos são os seguintes: 

 

CICLO I: 

a) Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Agrárias, Ciências da 

Saúde, Engenharias e áreas afins;  

b) Cursos de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo; e,  

c) Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção 

Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança. 

 

CICLO II: 

a) Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Biológicas; Ciências 

Exatas e da Terra; Linguística, Letras e Artes; e áreas afins;  

b) Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Humanas e áreas afins, 

com cursos avaliados no âmbito das licenciaturas; 

c) Cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento de Ciências da Saúde; Ciências 

Humanas; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Linguística, Letras e Artes; 

e,  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/legislacao_normas/2018/portaria_normativa_GM-MEC_n840_de_24082018.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/legislacao_normas/2018/portaria_normativa_GM-MEC_n840_de_24082018.pdf


d) Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Controle e Processos Industriais, 

Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial. 

 

CICLO III: 

a) Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas e áreas afins; e  

b) Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Gestão e Negócios, Apoio Escolar, 

Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design. 

 

Por que o ENADE é importante? 

 

- Por ser um componente de avaliação de desempenho e definidor de políticas públicas; 

- Compõe a nota do curso, o CPC; e,  

- Compõe a nota da instituição, o IGC.  
 

Quais conteúdos são avaliados na prova? 

 

A prova do Enade é composta por 10 questões de Formação Geral, sendo 2 (duas) 

discursivas e 8 (oito) de múltipla escolha, e, por 30 questões de componente específico 

da área avaliada sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de múltipla escolha, 

envolvendo situações-problema e estudos de caso em ambos os componentes.  Acesse 

aqui as Diretrizes de prova por área. 

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/conceito-preliminar-de-curso-cpc-
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indice-geral-de-cursos-igc-
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/enade/editais-e-portarias

