SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
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PRÓ REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

INFORMAÇÕES ACERCA DO ENADE 2015
ENADE
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é um dos procedimentos de avaliação
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
OBJETIVO
Avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos
nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de
atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial, integrando o
Sinaes, juntamente a avaliação institucional e a avaliação dos cursos de graduação.
PERGUNTAS FREQUENTES
1) O ENADE é obrigatório?
Conforme disposição do art. 5º, § 5º, da Lei nº. 10.861/2004, o Enade constitui-se
componente curricular obrigatório, sendo inscrita no histórico escolar do estudante
somente a situação regular com relação a essa obrigação. O estudante selecionado que
não comparecer ao Exame estará em situação irregular junto ao Enade.
2) Quais cursos da URCA serão avaliados pelo ENADE 2015?
Deverão ser avaliados pelo ENADE 2015 os cursos de bacharelado em Ciências
Econômicas e Direito.
3) Quem deverá participar do ENADE 2015?
Os estudantes ingressantes e concluintes de curso de bacharelado em Ciências Econômicas
e Direito. Consideram-se, portando:
ESTUDANTES INGRESSANTES: Aqueles que tenham iniciado o respectivo curso no
ano de 2015, devidamente matriculados, e que tenham de zero por cento a vinte e cinco por
cento da carga horária mínima do currículo cumprida até o dia 31 de agosto de 2015.
ESTUDANTES CONCLUINTES: Aqueles que tenham expectativa de conclusão do
curso até julho de 2016ou que tenham cumprido oitenta por cento ou mais da carga horária
mínima do currículo da IES até o dia 31 de agosto de 2015.
4) Quem ficará dispensado da prova do ENADE?
ESTUDANTES dos cursos de bacharelado em Ciências Econômicas e Direito que
colarem grau até o dia 31 de agosto de 2015.
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ESTUDANTES que estiverem oficialmente matriculados e cursando atividades
curriculares fora do Brasil, na data de realização do ENADE 2015, em instituição
conveniada com a IES de origem do estudante.
5) Qual o período de inscrição no ENADE 2015?
As inscrições acontecerão no período de 06 de julho a 07 de agosto de 2015.
6) Quais os estudantes da URCA estão habilitados ao ENADE 2015?
Estão habilitados ao Enade 2015 todos os estudantes de primeiro ano (ingressantes) e do
último ano (concluintes) dos cursos de bacharelado em Ciências Econômicas e Direito . No
entanto, em 2015, somente os estudantes CONCLUINTES participarão da prova a ser
aplicada em 22/11/2015.
7) Quem será responsável pela inscrição dos estudantes habilitados ao ENADE 2015?
A inscrição do estudante habilitado ao ENADE cabe exclusivamente à Instituição de
Ensino Superior (IES), na figura do Coordenador de Curso.
8) O estudante habilitado ao ENADE é obrigado a participar do Exame?
Sim. A participação do estudante habilitado ao Enade é condição indispensável ao registro
da regularidade no histórico escolar, assim como à expedição do diploma pela IES. Em
2015, somente os estudantes CONCLUINTES participarão da prova a ser aplicada em
22/11/2015.
9) Qual a situação do estudante concluinte, habilitado ao ENADE, que não realizar a
prova?
O estudante concluinte habilitado ao Enade 2015, 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).
10) Quando será a aplicação da prova do ENADE 2015?
Os estudantes que participarão da prova deverão apresentar-se no local definido pelo Inep,
às 12h15 (horário oficial de Brasília) do dia 22 de novembro de 2015, munidos de
documento oficial de identificação (com fotografia). A prova terá início às 13h (horário
oficial de Brasília).
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11) Qual a situação do estudante habilitado a participar do Enade que não foi inscrito
pela sua instituição?
O estudante poderá consultar a sua inscrição, durante o período de 12 a 21 de agosto de
2015, por meio do endereço eletrônico http://portal.inep.gov.br e, caso necessário, solicitar
à sua IES a regularização ou sua inscrição para participação no Enade 2015.
12) Depois de Inscrito, qual o próximo passo?
Depois de inscrito, o aluno deverá preencher o Questionário do Estudante, de
preenchimento obrigatório, no período de 21 de outubro a 22 de novembro de 2015,
exclusivamente por meio do endereço eletrônico http://portal.inep.gov.br. A consulta
individual ao local de prova e impressão do Cartão de Informação do Estudante será
obrigatoriamente precedida pelo preenchimento do Questionário do Estudante.
13) Qual o procedimento com relação ao estudante que trancou a matrícula ou está
afastado da IES?
O estudante que estiver vinculado ao curso, independente da sua situação de matrícula
(com matrícula trancada ou afastado da IES), mas habilitado como ingressante ou
concluinte, deverá ser inscrito no Enade.
É também obrigatório inscrever o estudante que esteve afastado da IES e retornou para
cumprir os créditos ou que esteja apenas fazendo o TCC para concluir o curso.
14) Qual o formato da prova?
A prova é composta de 40 questões, sendo 10 questões da parte de formação geral e 30 da
parte de formação específica da área, contendo as duas partes questões discursivas e de
múltipla escolha.
15) Quando será encaminhado o Relatório dos Estudantes em situação regular junto
ao Enade 2015?
Em dezembro de 2015, o Inep tornará disponível o acesso eletrônico ao Relatório dos
Estudantes em Situação Regular junto ao Enade 2015, por meio da página da Internet
http://portal.inep.gov.br, que permitirá a IES registrar no histórico escolar do estudante a
sua situação junto ao Enade.
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CRONOGRAMA ATIVIDADES ENADE 2015*
DATA

PROGRAMAÇÃO

15 A 26 DE JUNHO Inscrição dos estudantes em situação irregular junto ao ENADE de
anos anteriores
06 DE JULHO A 07 Inscrição de todos os estudantes habilitados ao ENADE 2015
DE AGOSTO
12 A 31 DE
AGOSTO

Retificações de inscrições realizadas no ENADE 2015

21 DE OUTUBRO A Preenchimento de Questionário do estudante, documento
22 DE
obrigatório, exclusivamente por meio do endereço eletrônico
NOVEMBRO http://portal.inep.gov.br
22 DE
NOVEMBRO

Aplicação das provas do ENADE 2015 às 13h do horário oficial de
Brasília-DF

DEZEMBRO

Divulgação de Relatório de Regularidade no ENADE 2015

* Conforme Portaria Normativa Nº 3, de 6 de março de 2015.
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