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Perguntas Frequentes

Sala de imprensa

Prezado(a) jornalista, 
Para auxiliá-lo(a) na cobertura do Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade) 2021, a Assessoria de Comunicação Social 
(Ascom) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) preparou este press kit com informações 
essenciais sobre a aplicação e os resultados do exame. O documento 
será atualizado ao longo da edição e ficará disponível na Central de 
Conteúdo do Inep. Confira!
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https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes
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O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é realizado 
anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação 
(MEC). Aplicado desde 2004, o Enade é uma das avaliações do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e tem como 
objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação a 
competências, habilidades e conhecimentos desenvolvidos ao longo do 
curso. 

O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação e 
é composto por uma prova para avaliação individual de desempenho e 
um Questionário do Estudante.

Uso dos resultados 
O Enade avalia o desempenho 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 suas competências para 
compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, 
ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 
conhecimento. 

Esses dados são essenciais para a produção de informações subsidiárias 
a ações com vistas à indução da qualidade da educação superior, no 
âmbito do Sinaes. 

Além disso, os resultados são insumos para o cálculo de Indicadores de 
Qualidade da Educação Superior: Conceito Enade, Indicador de 
Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), Conceito 
Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos Avaliados da 
Instituição (IGC).
...
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Público-alvo
A inscrição é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes 
habilitados de cursos de bacharelado, licenciatura e superiores de 
tecnologia vinculados às áreas de avaliação da edição, que atendam 
aos critérios de habilitação. São considerados alunos habilitados: 

• Estudantes ingressantes
• Concluintes de cursos de bacharelado e licenciatura
• Concluintes de cursos superiores de tecnologia 

Os ingressantes habilitados, devidamente inscritos pela instituição de 
educação superior, são dispensados da participação no exame, mas 
precisam ser inscritos dentro do prazo divulgado. Já os estudantes 
concluintes habilitados devem obrigatoriamente participar do exame, 
fazendo a prova e respondendo ao Questionário de Estudante.

Para definição das áreas de avaliação do Enade, o Inep realiza projeções 
dos números de cursos e de estudantes concluintes, considerando 
critérios mínimos: 100 cursos e 2 mil estudantes concluintes, para 
bacharelados e licenciaturas; 75 cursos e 2 mil estudantes concluintes, 
para os eixos tecnológicos. 

A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) define 
as áreas de avaliação, considerando o levantamento do Inep e outros 
critérios, tais como a manutenção da série histórica. O ministro da 
Educação homologa a indicação da Conaes e publica a portaria 
normativa. 

Em 2021, o Enade avaliou os cursos de bacharelados e os cursos 
superiores de tecnologia do ano II do ciclo avaliativo.
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Ciclo avaliativo trienal

Bacharelados e licenciaturas 

• Ano I – Bacharelado em: engenharia, arquitetura e urbanismo, ciências 
agrárias, ciências da saúde e áreas afins

• Ano II – Bacharelado em: ciências biológicas, ciências exatas e da terra, 
linguística, letras e artes e áreas afins; ciências humanas e ciências da 
saúde, com cursos avaliados no âmbito das licenciaturas; e licenciatura 
em: ciências da saúde, ciências humanas, ciências biológicas, ciências 
exatas e da terra, linguística, letras e artes

• Ano III – Bacharelado em: ciências sociais e áreas afins; ciências 
humanas e áreas afins que não tenham cursos também avaliados no 
âmbito da licenciatura

Cursos superiores de tecnologia 

• Ano I – ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, 
militar e de segurança

• Ano II – controle e processos industriais, informação e comunicação, 
infraestrutura, produção industrial

• Ano III – gestão e negócios, apoio escolar, hospitalidade e lazer, 
produção cultural e design
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Estrutura do exame

Prova

A avaliação é destinada a aferir o desempenho 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 
suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito 
específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a 
outras áreas do conhecimento. 

4 horas de duração 
40 questões (10 de formação geral e 30 de componente específico) 

Formação geral 
10 questões (2 discursivas e 8 de múltipla escolha) envolvendo 
situações-problema e estudos de caso. 

Componente específico 
30 questões (3 discursivas e 27 de múltipla escolha) envolvendo 
situações-problema e estudos de caso. 

Questionários 

Questionário do Estudante 
Destinado a levantar informações que permitem caracterizar o perfil dos 
estudantes e o contexto de seus processos formativos, relevantes para a 
compreensão dos resultados dos estudantes no Enade e para a 
avaliação dos cursos.

...
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Questionário de Percepção de Prova 
Destinado a levantar informações que permitem 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 permitem caracterizar o perfil do 
coordenador de curso e o contexto dos processos formativos, 
auxiliando, também, na compreensão dos resultados dos estudantes no 
Enade. 
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Informações sobre o exame

Sistema Enade 
Sistema em que o estudante faz o cadastro, solicita atendimentos 
especializados ou tratamento pelo nome social, consulta o local de 
prova, preenche o Questionário do Estudante, solicita dispensa da prova 
e visualiza boletim de desempenho. No mesmo sistema, os 
coordenadores de cursos fazem a inscrição dos estudantes habilitados.

Página do Enade 
Página do exame no portal do Inep com informações completas do 
exame, tais como perguntas frequentes, provas e gabaritos de edições 
anteriores, manuais de divulgação dos procedimentos do exame, 
relatórios de cursos e instituições de educação superior, entre outras.

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade
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Enade 2021

Foram avaliados os estudantes de cursos que conferem os diplomas 
listados abaixo.

Diploma de bacharel nas áreas de:

• Ciência da computação
• Ciências biológicas
• Ciências sociais
• Design
• Educação física
• Filosofia
• Geografia
• História 
• Química
• Sistemas de informação

Diploma de tecnólogo nas áreas de:

• Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas
• Tecnologia em gestão da tecnologia da informação
• Tecnologia em redes de computadores...

...
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Diploma de licenciatura nas áreas de:
• Artes visuais
• Ciência da computação
• Ciências biológicas
• Ciências sociais
• Educação física
• Filosofia
• Física
• Geografia
• História
• Letras – português
• Letras – português e espanhol
• Letras – português e inglês
• Letras – inglês
• Matemática
• Música
• Pedagogia
• Química

Inscrição
Todos os estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de 
bacharelado e superiores de tecnologia vinculados às áreas de avaliação 
da edição, que atendam aos critérios de habilitação, devem ser inscritos 
pelo coordenador de curso. 

Estudantes ingressantes: aqueles que tenham iniciado o respectivo 
curso no ano da edição do Enade 2021, que estejam devidamente 
matriculados e que tenham de 0 a 25% da carga horária mínima do 
currículo do curso integralizada até o último dia do período de 
retificação de inscrições.

...
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Concluintes de cursos de bacharelado: 
aqueles que tenham integralizado 80% ou mais da carga horária mínima 
do currículo do curso definido pela instituição de educação superior e 
não tenham colado grau até o último dia do período de 
retificação de inscrições do Enade 2021, ou aqueles com previsão de 
integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2022. 

Concluintes de cursos superiores de tecnologia:
aqueles que tenham integralizado 75% ou mais da carga horária mínima 
do currículo do curso definido pela instituição e não tenham colado grau 
até o último dia do período de retificação de inscrições do Enade 2021, 
ou aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do 
curso até dezembro de 2021.

Quando? 
19 de julho a 8 de agosto de 2021

Onde?
Sistema Enade

Cadastro 
Todos os estudantes concluintes precisam preencher um cadastro de 
informações pessoais. Para o cadastro, o estudante deverá ter login e 
senha para acesso ao Sistema Enade e ter sido devidamente inscrito 
pela instituição de educação superior. 

Quando? 
19 de julho a 13 de novembro de 2021

Onde?
Sistema Enade

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
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Questionário do Estudante
O Questionário do Estudante tem por objetivo levantar informações que 
permitam caracterizar o perfil dos estudantes e o contexto de seus 
processos formativos. 

Essas informações são relevantes para a compreensão dos resultados do 
Enade e para subsidiar os processos de avaliação de cursos de 
graduação e instituições de educação superior. 

O preenchimento do Questionário do Estudante é obrigatório para os 
concluintes inscritos no Enade. A situação de regularidade só é obtida 
com o preenchimento do Questionário do Estudante e com a 
participação na prova. 

O preenchimento completo também é requisito para a visualização do 
local da prova.

Quando? 
30 de agosto a 13 de novembro de 2021

Onde?
Sistema Enade

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
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Orientações | Enade

Legislação | Enade

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade/orientacoes
https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/legislacao/enade
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Ação Responsável Data

Acesso ao Sistema Enade 
(autenticação)

Procurador educacional 
institucional e coordenador 
de curso

15 a 
18/7/2021

Enquadramento automático 
dos cursos classificados na 
Cine Brasil 2018

Inep 16/7/2021

Enquadramento dos cursos 
não classificados na Cine Brasil 
2018 e dos cursos sem 
endereço no Cadastro e-MEC

Procurador educacional 
institucional

19/7 a 
8/8/2021

Verificação do 
enquadramento automático e 
registro de declarações de não 
enquadramento

Procurador educacional 
institucional

19/7 a 
8/8/2021

Inscrição dos estudantes 
ingressantes e concluintes 
habilitados

Coordenador de curso
19/7 a 
8/8/2021

Preenchimento do cadastro 
pelos estudantes concluintes 
habilitados

Estudante
19/7 a 
13/11/2021

Alteração do local de prova do 
estudante vinculado a curso 
de Educação a Distância (EaD) 
ou que esteja em mobilidade 
acadêmica

Coordenador de curso
19/7 a 
5/9/2021

Retificação de enquadramento 
e de inscrições

Procurador educacional 
institucional e coordenador 
de curso

9 a 
29/8/2021

Cronograma
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Ação Responsável Data

Solicitação de atendimento 
especializado e/ou tratamento 
pelo nome social dos 
estudantes concluintes 
habilitados

Estudante
30/8 a 
3/9/2021

Resultado da solicitação de 
atendimento especializado 
e/ou tratamento pelo nome 
social dos estudantes 
concluintes habilitados

Estudante 10/9/2021

Recurso da solicitação de 
atendimento especializado 
e/ou tratamento pelo nome 
social dos estudantes 
concluintes habilitados

Estudante
13 a 
17/9/2021

Resultado do recurso da 
solicitação de atendimento 
especializado e/ou pelo 
tratamento pelo nome social 
dos estudantes concluintes 
habilitados

Estudante 24/9/2021

Preenchimento do 
Questionário do Estudante

Estudante
30/8 a 
13/11/2021

Indicação do curso pelo 
estudante concluinte 
habilitado com mais de uma 
inscrição

Estudante
30/8 a 
17/9/2021

Divulgação dos locais de prova 
no Sistema Enade

Inep 1º/11/2021

Cronograma
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Ação Responsável Data

Aplicação da prova Inep 14/11/2021

Preenchimento do 
Questionário do Coordenador 
de Curso

Coordenador de curso
16 a 
26/11/2021

Divulgação da relação de 
estudantes em situação 
regular

Inep 15/12/2021

Registro de declaração de 
responsabilidade da 
instituição

Coordenador de curso 16/12/2021

Solicitação de dispensa de 
prova pelo estudante

Estudante
16/12/2021 
a 21/1/2022

Solicitação de dispensa de 
prova pela instituição

Coordenador de curso
16/12/2021 
a 21/1/2022

Análise e deliberação, por 
parte das instituições, das 
solicitações de dispensa dos 
estudantes

Coordenador de curso
16/12/2021 
a 25/1/2022

Análise e deliberação, pelo 
Inep, das solicitações de 
dispensa das instituições

Inep
16/12/2021 
a 25/1/2022

Recurso das solicitações de 
dispensa do estudante, 
indeferidas pela instituição

Estudante
26/1 a 
11/2/2022

Recurso das solicitações de 
dispensa da instituição, 
indeferidas pelo Inep

Coordenador de curso
26/1 a 
11/2/2022

Cronograma
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Ação Responsável Data

Resultado dos recursos das 
solicitações de dispensa do 
estudante e da instituição

Inep 21/2/2022

Definição da base de 
estudantes com resultados 
válidos para fins de cálculo dos 
Indicadores de Qualidade da 
Educação Superior

Inep
21/2/2022

Divulgação dos resultados: 
Boletim de Desempenho 
Individual do Estudante; 
microdados; relatórios de 
cursos, de instituição de 
educação superior e síntese 
de área; Conceito Enade

Inep 12/9/2022

Regularização por ato do Inep Inep 1º/9/2022

Cronograma
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Estatísticas

Áreas Inscritos

30 492.461

Grau 

Acadêmico
Áreas 

Áreas

(%)
Inscritos

Inscritos

(%)
Licenciatura 17 57% 365.973 74%

Bacharelado 10 33% 91.782 19%

Tecnológico 3 10% 34.706 7%

Aplicação do Exame - Logística Quantidades 

Número de UF 27

Número de municípios 1.409

Número de locais de aplicação 1.744

Número de salas 22.671
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Estatísticas

Estudantes concluintes inscritos

Presentes no exame

492.461

370.976

Resultados válidos para fins de 

avaliação
355.095

Respondentes ao Questionário 

dos Estudantes

409.927

75%

72%

83%
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Estatísticas

Total de Inscritos
162.177 

(33%)
330.284 (67%)

Respondentes do 

questionário
136.439 (84%) 273.488 (83%)

Presentes 125.559 (77%) 245.417 (74%)

Estudantes com resultados 

válidos
120.345 (74%) 234.750 (71%)

IES 

Públicas

IES 

Privadas

Total de Inscritos
235.659 

(48%)

256.802 

(52%)
Respondentes do 

questionário
199.384(85%) 210.543(82%)

Presentes 185.103 (79%) 185.873 (72%)

Estudantes com resultados 

válidos
178.387 (76%) 176.708 (69%)

Cursos 

Presenciais
Cursos 

EaD
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Estatísticas

IES participantes 1.312

Instituições participantes por categoria administrativa 

Total de IES privadas participantes 1.073 (82%)

Total de IES públicas participantes 239 (18%)

Privada com fins lucrativos 652 (49,7%)

Privada sem fins lucrativos 421 (32,1%)

Pública federal 108 (8,2%)

Pública estadual 87 (6,6%)

Pública municipal 38 (2,9%)

Especial 6 (0,5%)

Especial (art. 242 CF): IES 

estadual ou municipal não 

gratuita, existente na data da 

promulgação da Constituição 
Federal.
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Estatísticas

Cursos participantes no Enade 7.997

Cursos oferecidos em IES públicas 3.653 (46%)

Cursos oferecidos em IES privadas 4.344 (54%)

Cursos na modalidade EaD 1.002 (13%) 

Cursos na modalidade presencial 6.995 (87%)

Cursos participantes do Enade por grau acadêmico

Licenciatura* 5.043 (63%) 

Bacharelado 2.121 (27%)

Tecnológico 833 (10%)

* 53,6% dos participantes inscritos em licenciatura são de cursos de pedagogia
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Estatísticas

Área de 

avaliação
Inscritos

Presentes na 

prova 

Respondentes 

ao questionário

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS
8.549 6.945 81% 7.521 88%

CIÊNCIAS 

SOCIAIS
3.377 2.039 60% 2.339 69%

CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO
12.752 10.136 80% 11.121 87%

DESIGN 4.773 3.897 82% 4.210 88%

EDUCAÇÃO 

FÍSICA
38.565 29.963 78% 32.819 85%

FILOSOFIA 2.262 1.456 64% 1.631 72%

GEOGRAFIA 3.287 2.121 66% 2.370 72%

HISTÓRIA 2.627 1.467 56% 1.736 66%

QUÍMICA 2.748 2.205 80% 2.359 86%

SISTEMAS DE

INFORMAÇÃO
12.842 8.905 69% 10.598 83%

BACHARELADOS 91.782 69.134 75% 76.704 84%
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Estatísticas

Área de 

Avaliação

Inscrito

s

Presentes na 

Prova 

Respondentes ao 

Questionário

ARTES VISUAIS 4.928 3.628 74% 4.007 81%

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS
18.616 14.744 79% 15.901 85%

CIÊNCIAS 

SOCIAIS
4.595 2.949 64% 3.312 72%

CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO
2.065 1.592 77% 1.734 84%

EDUCAÇÃO 

FÍSICA
26.826 19.408 72% 21.199 79%

FILOSOFIA 5.736 3.543 62% 3.986 69%

FÍSICA 4.801 3.908 81% 4.201 88%

GEOGRAFIA 15.425 10.589 69% 12.136 79%

HISTÓRIA 22.463 15.755 70% 17.538 78%

MATEMÁTICA 19.446 14.627 75% 16.141 83%

MÚSICA 4.141 3.122 75% 3.451 83%

LETRAS-INGLÊS 4.454 3.100 70% 3.633 82%

LETRAS-

PORTUGUÊS
17.842 12.809 72% 13.855 78%

LETRAS-

PORTUGUÊS E 

ESPANHOL

2.343 1.789 76% 1.972 84%

LETRAS-

PORTUGUÊS E 

INGLÊS

8.369 6.432 77% 7.073 85%

QUÍMICA 7.617 5.955 78% 6.452 85%

PEDAGOGIA 196.306 155.258 79% 168.660 86%

LICENCIATURAS 365.973 279.208 76% 305.251 83%
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Estatísticas

Área de 

avaliação
Inscritos

Presentes 

na prova 

Respondentes 

ao 

questionário
TECNOLOGIA EM 

ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS

24.630 16.433 67% 20.109 82%

TECNOLOGIA EM 

GESTÃO DA 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

6.790 4.078 60% 5.328 78%

TECNOLOGIA EM 

REDES DE 

COMPUTADORES

3.286 2.123 65% 2.535 77%

TECNOLÓGICOS 34.706 22.634 65% 27.972 81%
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Perfil dos estudantes concluintes inscritos no Enade 2021

Distribuição dos estudantes por faixa etária

Grau acadêmico Quantidade %

Licenciatura 305.243 74%

Bacharelado 76.712 19%

Tecnológico 27.972 7%

Idade Bacharelado Licenciatura Tecnológico Geral %

Até 24 35.198 86.528 10.751 132.477 32,3%

23 a 33 29.385 102.941 10.411 142.737 34,8%

32 a 42 8.685 70.971 4.936 84.592 20,6%

43 a 51 2.495 33.222 1.513 37.230 9,1%

52 a 60 740 10.018 302 11.060 2,7%

Acima de 

60
209 1.563 59 1.831 0,3%
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Perfil dos estudantes concluintes inscritos no Enade 2021

No geral, a maioria dos participantes são mulheres, com mais do que 24 
anos, solteiros, os pais não têm ensino superior, com renda até 3 salários 
mínimos e trabalham mais de 20 horas semanais.
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Perfil dos estudantes concluintes inscritos no Enade 2021

Características por grau acadêmico

Perfil predominante: 
Licenciatura – mulheres, mais velhas, pretas ou pardas.
Tecnológicos – homens, brancos, trabalham 40 horas ou mais por 
semana.
Bacharelados – homens, brancos, mais jovens, solteiros.
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Perfil dos estudantes concluintes inscritos no Enade 2021

Características por modalidade de ensino

Perfil predominante: os estudantes de cursos EaD são mais 
velhos, casados e trabalham 40 horas ou mais por semana.
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Perfil dos estudantes concluintes inscritos no Enade 2021

Bolsa de estudo e financiamento do curso

42%

beneficiados 

por subsídios 

ou 

financiamentos  

públicos

38,8%

12,6%

2,4%

2,8%

0,6%

2,4%

0,2%

1,5%

6,2%

1,2%

31,3%

Nenhum, embora meu curso não…

Bolsa oferecida pela própria…

Financiamento oferecido pela…

Bolsa oferecida por outra entidade…

Financiamento bancário

Bolsa oferecida por governo…

ProUni Parcial e FIES

ProUni parcial, apenas

 ProUni integral

FIES, apenas

Nenhum, pois meu curso é gratuito
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Perfil dos estudantes concluintes inscritos no Enade 2021

Estudantes beneficiados por programas do Governo Federal

Total de estudantes
95.516 

(20%)
37.266 (9%)

Renda familiar até 3 

salários mínimos
63% 78%

Primeiros da família 

com acesso à educação 

superior

33% 46%

Ingressaram por meio 

de políticas afirmativas
43% 55%

IES públicas 

federais

ProUni 

e/ou Fies 
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Resultados

Os resultados de desempenho individuais e identificados no Enade 2021 
são disponibilizados exclusivamente ao estudante que participou da 
prova. O Boletim de Desempenho Individual do Estudante pode ser 
acessado pelo Sistema Enade, após login com CPF e senha criada 
no momento do cadastro.
Entenda como a nota é calculada
Acesse o Boletim do Estudante

Resultados de cursos, instituições de educação superior e áreas de 
avaliação

Os resultados de cursos, instituições de educação superior e áreas de 
avaliação são disponibilizados para consulta pública no Diário Oficial da 
União, no Sistema Enade, no Sistema e-MEC e no portal do Inep, na 
forma de conceitos, relatórios e microdados. As informações são 
distribuídas nesses meios de divulgação, conforme sua pertinência. A 
divulgação dos resultados do Enade e de seus produtos é associada aos 
códigos de cursos e de instituições utilizados no ato de inscrição dos 
estudantes.

Os relatórios do Enade fornecem evidências para que as Comissões 
Próprias de Avaliação (CPAs) das instituições de educação superior e os 
Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos cursos de graduação 
reflitam sobre seus projetos pedagógicos e desenvolvam ações, visando 
melhorias.

Relatórios de instituições de educação superior e de cursos

...

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/notas_tecnicas/2017/Nota_Tecnica_CGCQES_n12_2017_Calculo_da_nota_final_do_Enade.pdf
https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
http://enade.inep.gov.br/enade/#!/relatoriosPublicos
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Resultados

Microdados

Os microdados do Enade são o menor nível de agregação de dados 
recolhidos por meio do exame. Eles atendem à demanda por 
informações específicas sobre as provas, os gabaritos, as respostas dos 
estudantes, as notas e o Questionário do Estudante. Os dados não são 
identificados e podem ser agrupados, no máximo, por curso de 
graduação.

Microdados do Enade

Relatórios síntese de área

Os resultados do Enade expressos nos relatórios síntese de área 
apresentam, para além da mensuração quantitativa decorrente do 
desempenho dos estudantes na prova, a potencialidade da correlação 
entre indicadores quantitativos e qualitativos acerca das características 
desejadas para a formação do perfil profissional pretendido.

Relatórios síntese de área

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enade
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade/resultados
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Resultados por área (bacharelado)

Área de avaliação

Média da 

formação 

geral

Média do 

componente 

específico*

Média 

da nota 

geral* 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 41,8 46,3 45,2

CIÊNCIAS SOCIAIS 41,2 43,3 42,8

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 37,6 36,7 36,9

DESIGN 44,3 49,7 48,4

EDUCAÇÃO FÍSICA 28,9 39,2 36,6

FILOSOFIA 37,7 48,9 46,1

GEOGRAFIA 41,7 43,7 43,2

HISTÓRIA 44,1 57,1 53,9

QUÍMICA 38,9 33,9 35,3

SISTEMAS DE

INFORMAÇÃO
34,9 39,4 38,3

* A nota do componente específico e a nota geral não são comparáveis entre 

as áreas.
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Resultados por área (licenciatura)

* A nota do componente específico e a nota geral não são comparáveis entre as 

áreas.

Área de avaliação

Média da 

formação 

geral

Média do 

componente 

específico*

Média da 

nota 

geral* 

ARTES VISUAIS 34,4 48,5 45

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 37,9 44,5 42,9

CIÊNCIAS SOCIAIS 40,4 46,9 45,3

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 32,7 29,9 30,6

EDUCAÇÃO FÍSICA 29,9 37,4 35,6
FILOSOFIA 38,6 52,3 48,9

FÍSICA 37,5 39,5 39

GEOGRAFIA 34,6 42,9 40,9

HISTÓRIA 36,9 44,5 42,6

MATEMÁTICA 34 41,1 39,3

MÚSICA 35,7 44,5 42,3

LETRAS-INGLÊS 39,2 43,2 42,2

LETRAS-PORTUGUÊS 34,8 45,2 42,6

LETRAS-PORTUGUÊS E 

ESPANHOL 
35,8 42 40,5

LETRAS-PORTUGUÊS E 

INGLÊS
39,6 41,3 40,9

QUÍMICA 37,5 38,5 38,3

PEDAGOGIA 29 38,8 36,3
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Resultados por área (tecnológicos) 

* A nota do componente específico e a nota geral não são comparáveis entre 

as áreas.

Área de avaliação

Média da 

formação 

geral

Média do 

componente 

específico*

Média 

da nota 

geral* 

TECNOLOGIA EM 

ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS

32,9 28,9 29,9

TECNOLOGIA EM 

GESTÃO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO

30,4 38,2 36,3

TECNOLOGIA EM REDES 

DE COMPUTADORES
28,7 28,4 28,5
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Indicadores de Qualidade da Educação Superior

Os Indicadores de Qualidade da Educação Superior são importantes 
instrumentos de avaliação da educação superior brasileira. Expressos 
em escala contínua e em cinco níveis, têm relação direta com o ciclo 
avaliativo do Enade, que determina as áreas de avaliação e os cursos a 
elas vinculados.

Subsidiados pela média dos estudantes no Enade, os indicadores de 
qualidade são Conceito Enade, Indicador de Diferença entre os 
Desempenhos Observado e Esperado (IDD), Conceito Preliminar de 
Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). 

Todos os indicadores são expressos em faixas, descritas em uma escala 
discreta crescente de valores de 1 a 5. Antes do cálculo final, todas as 
instituições de ensino superior têm acesso aos insumos de cálculo e 
podem se manifestar no Sistema e-MEC.

• Conceito Enade
• IDD
• CPC
• IGC

Saiba mais

Confira todos os resultados

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior
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Indicadores de Qualidade da Educação Superior

Conceito Enade

O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos por 
intermédio dos desempenhos dos estudantes no Enade. Seu cálculo e 
sua divulgação ocorrem anualmente para os cursos com pelo menos 
dois estudantes concluintes participantes do exame.

O cálculo do Conceito Enade é realizado por curso de graduação, 
identificado pelo código do curso constante no Sistema e-MEC, 
conforme enquadramento realizado pela instituição no Sistema Enade.

Notas técnicas do Conceito Enade

Valores do indicador para cada curso, em cada edição

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/outros-documentos
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior
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Indicadores de Qualidade da Educação Superior

IDD

O IDD é um indicador de qualidade que busca mensurar o valor 
agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, 
considerando seus desempenhos no Enade e no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), como medida proxy (aproximação) das suas 
características de desenvolvimento ao ingressarem no curso de 
graduação avaliado. Para que um curso tenha o IDD calculado, é preciso 
que ele atenda às seguintes condições:

• possuir no mínimo dois estudantes concluintes participantes do Enade 
com dados recuperados da base de dados do Enem no período entre o 
ano de ingresso no curso avaliado e os três anos anteriores;
• atingir 20% do total de estudantes concluintes participantes do Enade 
com dados recuperados da base de dados do Enem.

Desde 2014, o cálculo do IDD ocorre para cada indivíduo que tenha 
participado do Enade e do Enem, recuperando-se os resultados do 
estudante nos dois exames a partir do número do CPF.

Esse indicador é calculado desde 2007, como componente do CPC. Em 
2016, passou a ser divulgado separadamente, vinculado ao mesmo 
código de curso em que os estudantes concluintes foram inscritos no 
Enade.

Notas técnicas do IDD

Valores do indicador para cada curso, em cada edição

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/outros-documentos
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior


40
Indicadores de Qualidade da Educação Superior

CPC

O CPC é um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação. 
Seu cálculo e sua 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 —, conforme metodologia aprovada 
pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).

Os cursos que não tiveram pelo menos dois estudantes concluintes 
participantes do Enade não têm seu CPC calculado, ficando Sem 
Conceito (SC).

O CPC 2021 será divulgado a partir de 13 de dezembro de 2022, 
conforme definido pela Portaria Inep n.º 209, de 6 de junho de 2022.

Notas técnicas do CPC

Valores do indicador para cada curso, em cada edição

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13082:apresentacao-conaes
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/outros-documentos
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior
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Indicadores de Qualidade da Educação Superior

IGC

O IGC é um indicador de qualidade que avalia as instituições de 
educação superior. Seu cálculo é realizado anualmente e leva em conta 
os seguintes aspectos:

• média dos CPCs do último triênio, relativos aos cursos avaliados da 
instituição, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos 
cursos computados;
• média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação 
stricto sensu atribuídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) na última avaliação trienal disponível, 
convertida para escala compatível e ponderada pelo número de 
matrículas em cada um dos programas de pós-graduação 
correspondentes, conforme os dados oficiais da CAPES;
• distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, 
graduação ou pós-graduação stricto sensu, excluindo as informações do 
item II para as instituições que não oferecerem pós-graduação stricto 
sensu.

Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e 
nos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um triênio, 
compreendendo todas as áreas avaliadas previstas no ciclo avaliativo do 
Enade.

O IGC 2021 será divulgado a partir de 13 de dezembro de 2022, 
conforme definido pela Portaria Inep n.º 209, de 6 de junho de 2022.

Notas técnicas do IGC

Valores do indicador para cada instituição, em cada edição

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/outros-documentos
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior
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Resultados

Confira a apresentação com os resultados do Enade 2021 e de dois 
Indicadores de Qualidade da Educação Superior, divulgada em coletiva 
de imprensa no Inep.

Acesse aqui

https://download.inep.gov.br/enade/resultados/2021/apresentacao_resultados_finais.pdf

