
ENADE
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

Esta cartilha foi feita com base nas informações publicadas pelo Ministério da Educação sobre 

o Enade 2018 (com base no Edital nº 40 de 19/06/2018) e servirá para você, aluno, preparar-se 

melhor para as provas. Leia-a com bastante atenção e tenha-a sempre em mãos! Este material 

foi produzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário de Formiga. 



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 realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, autarquia vinculada ao Ministério 

da Educação (MEC), segundo diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior - CONAES, órgão colegiado de coordenação e 

supervisão do SINAES.

O ENADE tem como objetivo o acompanhamento do processo de aprendizagem 

e do desempenho acadêmico 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. Seus resultados poderão produzir 

dados por instituição de educação superior, categoria administrativa, 

organização acadêmica, município, estado, região geográfica e Brasil. Assim, 

serão construídos referenciais que permitam a definição de ações voltadas à 

melhoria da qualidade dos cursos de graduação por parte de professores, 

técnicos, dirigentes e autoridades educacionais.
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I - Áreas relativas ao grau de bacharel:

a) Administração;

b) Administração Pública;

c) Ciências Contábeis;

d) Ciências Econômicas;

e) Comunicação Social - Jornalismo;

f )  Comunicação Soc ia l  -  Publ ic idade e 

Propaganda;

g) Design;

h) Direito;

i) Psicologia;

j) Relações Internacionais;

k) Secretariado Executivo;

l) Serviço Social

m) Teologia; e

n) Turismo.

II - Áreas relativas ao grau de tecnólogo:

a) Tecnologia em Comércio Exterior;

b) Tecnologia em Design de Interiores;

c) Tecnologia em Design de Moda;

d) Tecnologia em Design Gráfico;

e) Tecnologia em Gastronomia;

f) Tecnologia em Gestão Comercial;

g) Tecnologia em Gestão da Qualidade;

h) Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos;

i) Tecnologia em Gestão Financeira;

j) Tecnologia em Gestão Pública;

k) Tecnologia em Logística;

l) Tecnologia em Marketing; e

m) Tecnologia em Processos Gerenciais.

Quais cursos serão avaliados no ENADE 2018?
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Não! Serão inscritos no ENADE 2018 somente os estudantes:
I- Ingressantes: aqueles que tenham iniciado o respectivo curso no ano de 2018, 

que estejam devidamente matriculados, e que tenham até 25% da carga horária 

mínima do currículo do curso cumprida até o dia 31/08/2018.

II- Concluintes dos cursos de Bacharelado: aqueles que tenham expectativa de 

conclusão do curso até julho de 2019 ou que tenham cumprido 80% ou mais da 

carga horária mínima do currículo do curso da Instituição de Ensino Superior e 

não tenha colado grau até o dia 31/08/2018.

III- Concluintes dos cursos Superiores de Tecnologia: aqueles que tenham 

expectativa de conclusão de curso até dezembro de 2018 ou que tenham 

integralizado 75% (setenta e cinco por cento) ou mais da carga horária mínima do 

currículo do curso da Instituição de Ensino Superior e não tenham colado grau 

até o último dia 31/08/2018.

* Edital 40, de 19/06/2018, itens: 5.1.1.1 a 5.1.1.3,, publicado no D.O.U. de 22/06/2018

Todos os estudantes dos cursos
Avaliados serão inscritos no ENADE?

SOMENTE PARTICIPARÃO DA PROVA DO ENADE

2018 OS ESTUDANTES CONCLUINTES*
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Quando será realizado
O ENADE 2018?

A prova do ENADE será aplicada no dia 25 de novembro de 2018, com 

início às 13:30 (treze e trinta) horas (horário oficial de Brasília). Os 

portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12:00 e 

fechados às 13:00 horas (de acordo com o horário oficial de Brasília-

DF), sendo proibida a entrada do Estudante após este horário.  

A partir das 13:00 horas os Estudantes deverão aguardar em sala de 

prova até que seja autorizado o seu início, sob pena de ser eliminado 

Lembre-se:

Aplicação do Exame  25 de novembro

Abertura dos portões  12:00 horas

Fechamento dos portões  13:00 horas

Início da prova   13:30 horas
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Consideram-se como documentos válidos para 

identificação do estudante: 

I- Cédulas de identidade (RG) expedidas pelas Secretarias  

de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela  Polícia 

Militar, pela  Polícia  Federal;  identidade  expedida  pelo  

Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive  aqueles  

reconhecidos  como  refugiados,  em  consonância  com  

a  Lei  nº  9.474,  de  22  de  julho  de 1997;  

II- Identificação  fornecida  por  ordens  ou  conselhos  de  

classes  que por  lei  tenham  validade  como  documento  

de  identidade;  

Qual documento
devo levar?

III- Carteira  de Trabalho  e  Previdência  Social,  emitida  

após  27  de  janeiro  de  1997;

IV- Certificado  de  Dispensa  de  Incorporação;  

V- Certificado  de  Reservista;

VI- Passaporte;  

VII- Carteira  Nacional  de  Habilitação  com  fotografia,  na  

forma  da  Lei  nº  9.503,  de  23  de  setembro  de  1997; 

VIII- Identidade  funcional em  consonância  com  o  

Decreto  nº  5.703,  de  15  de  fevereiro  de 2006.
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Os estudantes que participarão da prova deverão

apresentar-se no local definido pelo INEP, munidos

de documento de identificação original (com fotografia).



A prova do Enade 2018 terá duração de 04 

(quatro) horas e será composta de 10 (dez) 

questões do Componente de Formação 

Geral, sendo 2 (duas) discursivas e 8 (oito) de 

múltipla escolha, e 30 (trinta) questões do 

Componente Específico, sendo 03 (três) 

questões discursivas e 27 (vinte e sete) de 

múltipla escolha. 

O estudante só poderá deixar o local de 

prova após 1 (uma) hora do seu início, caso 

contrário, será considerado em situação 

irregular perante o ENADE 2018.

Quanto tempo tenho para
realizar a prova?
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Todo estudante concluinte inscrito no ENADE 2018 

deverá preencher um cadastro informando seus dados 

pessoais e de contato, além de indicar se necessita de 

atendimento especializado e/ou específico (devida-

mente comprovado), se for o caso.

Este cadastro estará disponível no endereço http:// 

portal.inep.gov.br/enade no período de 14/08 a 

1/11/2018.

O que é o 

Cadastro do
Estudante?

A senha de acesso ao sistema de cadastro é pessoal, 

intransferível e de inteira responsabilidade do  Estudante.

O preenchimento do cadastro, por parte do estudante, 

implicará ciência e aceitação das condições estabelecidas 

no Edital Enade 2018 disponível em: http://portal.inep. 

gov.br/enade                                                        

ENADE
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES



SIM. O Questionário do Estudante é um dos instrumentos de coleta de 

informações do ENADE. A participação na pesquisa, desenvolvida por meio do 

Questionário do Estudante, é de grande relevância para o conhecimento do 

perfil do aluno avaliado pelo SINAES. Responder ao questionário constitui, 

também, uma oportunidade de manifestar a opinião acerca do curso que 

frequenta (estrutura física, corpo docente e projeto pedagógico), bem como 

impressões pessoais sobre a sua instituição de ensino superior. 

O Questionário do Estudante deverá ser respondido, eletronicamente, no 

período de 03/09 a 21/11/2018.

Preciso responder ao

Questionário do
Estudante?

O estudante que não realizar o preenchimento completo do referido 

questionário será considerado em situação irregular perante o Enade 2018, 

mesmo que tenha realizado o exame.
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Onde será realizada a prova do ENADE?
O estudante concluinte, habilitado devidamente inscrito, realizará a prova no 
município de funcionamento do curso.
O local de realização da prova será divulgado no site: http://enade.inep.gov.br, a 
partir do dia 09/11/2018, sendo responsabilidade do Estudante sua verificação.

O que acontece se o estudante inscrito não 
comparecer para realizar a prova?
O estudante inscrito que não realizar a prova será considerado Aluno Irregular e 
não poderá colar grau, receber o seu diploma e o seu histórico escolar enquanto 
não regularizar a sua situação junto ao ENADE, haja vista não ter concluído o 
respectivo curso de graduação, pois o ENADE é um componente curricular 
obrigatório. 

Se o estudante troca de instituição de ensino (IES) a  
irregularidade desaparece?
Não. A irregularidade não é da instituição de ensino, é do estudante e ele deverá 
ser inscrito, pela instituição à qual se encontra vinculado, na próxima edição do 
ENADE  a fim de regularizar a sua situação.

Terei acesso ao meu resultado?
Sim. Os Estudantes poderão acessar os seus resultados individuais do Enade 
2018 em data a ser posteriormente divulgada, mediante inserção do número do 
CPF e senha, no endereço: http://enade.inep.gov.br.

* A previsão de divulgação é a partir do dia 30/08/2019
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I. O Estudante somente poderá iniciar a prova após ler as 

instruções contidas na capa do Caderno de Prova e no 

Cartão-Resposta, observada a autorização do aplicador;

II. O Estudante deverá utilizar, OBRIGATORIAMENTE, caneta 

esferográfica de tinta preta, fabricada em material 

transparente, sob pena de impossibilidade de leitura óptica 

do Cartão-Resposta;

III. Não portar lápis, caneta de material não transparente, 

lapiseira, borrachas, livros, manuais, impressos, anotações 

e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas 

calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones 

celulares, smartphones, tablets, ipods®, pen drives, mp3 ou 

similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie, 

fones de ouvido, chaves ou qualquer transmissor, gravador 

ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

IV. Não utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais 

como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

V. Não realizar anotações em qualquer documento, que não 

sejam o Cartão-Resposta e/ou Caderno de Prova;

Informações importantes sobre

a realização da prova do ENADE 2018
VI. Antes de ingressar na sala de prova, o Estudante deverá 

guardar, desligados, em envelope porta-objetos fornecido 

pelo aplicador, telefone celular, quaisquer outros 

equipamentos eletrônicos e demais objetos, sob pena de 

eliminação do Exame;

VII. O Estudante não poderá, em hipótese alguma, realizar o 

Exame fora dos espaços físicos, das datas e dos horários 

definidos pelo Inep;

VIII. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do 

tempo previsto para a realização da prova; 

IX. São de responsabilidade do Estudante a leitura e a 

conferência de seus dados e dos dados do curso registrados 

no Cartão-Resposta, na Lista de Presença e nos demais 

documentos do Exame.

X. É de responsabilidade do Estudante manter a guarda  da  

sua senha, a qual é  indispensável  para  o acompanhamento 

do  cadastro,  para  a  obtenção  dos  resultados  individuais  

via  Internet  e  para  solicitação  de  dispensa  junto  ao  Inep.
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São responsabilidades do estudante perante o Enade 2018:

• Acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao Enade 2018 no Diário 

Oficial da União, na página do Inep , no Sistema Enade e também no site do UNIFOR-MG, na aba ENADE.

• Preencher o cadastro no Sistema Enade, informando seus dados pessoais, de acordo com o disposto 

no item 10 do Edital nº 40/2018; 

• Solicitar, no Sistema Enade, atendimento especializado e/ou específico, se necessário, de acordo com o 

disposto no item 11 do Edital nº 40/2018; 

• Solicitar, no Sistema Enade, atendimento por nome social, se necessário, de acordo com o disposto no 

item 11.12 do Edital nº 40/2018; 

Lembre-se de que...

• Escolher, no Sistema Enade, curso para preenchimento do 

questionário do estudante e realização da prova, em caso de dupla 

graduação; 

• Preencher o Questionário do Estudante no Sistema Enade; 

• Consultar o local para realização da prova no Sistema Enade; 

• Realizar a prova no local, na data e no horário previstos ;

• Solicitar, no Sistema Enade, dispensa de realização do Exame por 

motivo de ordem pessoal, se necessário (02/01 a 31/01/2019)
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ONDE POSSO ENCONTRAR
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O ENADE?

Outras informações poderão ser encontradas no site do INEP - Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira:

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