


O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
— também conhecido como ENADE — é uma avaliação 
realizada pelo INEP, órgão ligado ao MEC. Ele é utilizado 
para verificar o desenvolvimento dos alunos em relação 
às habilidades e competências adquiridas durante a 
formação. 

Para que você entenda a importância do ENADE 
— avaliação obrigatória que acontece anualmente 
para os alunos do ensino superior —, separamos 
algumas informações importantes!

Foi inscrito (a) para 
fazer o ENADE?
Saiba, então, que essa é a hora de mostrar o quanto aprendeu com o seu 
curso e como está se tornando um (a) profissional pra lá de qualificado (a)!



Quando será o ENADE?

Quem precisará fazer o ENADE?

26 de novembro de 2017, às 13h.

Esse ano, os cursos selecionados pelo INEP são:
• Arquitetura e Urbanismo;
• Engenharia Ambiental;
• Engenharia Civil;
• Engenharia de Computação;
• Engenharia de Produção;
• Engenharia Elétrica;
• Engenharia Florestal;
• Engenharia Mecânica;
• Engenharia Química;
• Sistemas de Informação;
• Ciência da Computação;

• Ciências Biológicas;
• Ciências Sociais;
• Filosofia;
• Física;
• Geografia;
• História;
• Letras - Português;
• Matemática;
• Química;
• Artes Visuais;

• Educação Física – Licenciatura;
• Letras – Português e Espanhol;
• Letras – Português e Inglês;
• Letras – Inglês;
• Música;
• Pedagogia;
• CST em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas;
• CST em Redes de Computadores;
• CST em Gestão da Tecnologia 
da Informação.



Como faço a minha 
inscrição?

Como é o exame?

Os coordenadores dos cursos e a Secretaria   
Acadêmica são os responsáveis pelas inscrições 
dos alunos no ENADE. Elas são realizadas de 
acordo com edital publicado pelo INEP.

O exame é formado por questões discursivas 
e de múltipla escolha. Ele também engloba 
perguntas de conhecimentos gerais e específicos.

http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index


Preciso realmente
fazer o ENADE?

Gostaria de saber o meu 
resultado individual.
É possível?

No histórico escolar de todo estudante deve constar a participação ou 
dispensa da prova ENADE. Assim, os alunos inscritos que não realizarem 
o exame ficarão irregulares junto ao MEC e serão impedidos de colar 
grau até a regularização da situação.

Sim! 

O boletim de desempenho é disponibilizado aos 
participantes na página do ENADE, conforme 
calendário oficial.

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/boletimDesempenho/


O meu resultado individual
no ENADE constará no meu
histórico escolar?

E quais as vantagens de mandar bem no ENADE?

Nele apenas ficará registrada a informação sobre a sua participação. Porém, vale 
lembrar que empresas e programas de pós-graduação têm utilizado os resultados 
em processos seletivos como parâmetro de seleção entre os candidatos. 

A principal vantagem é que poderá perceber o quanto de conhecimento adquiriu durante a sua 
vida acadêmica. 

Além disso, o resultado do ENADE conta muito na avaliação da graduação. E, como você deve 
saber, um curso que atinge resultados significativos é visto com bons olhos pelo mercado de tra-
balho. Logo, ir bem no ENADE significa, também, valorizar o seu diploma!

Não! 



E quais as vantagens de mandar bem no ENADE?

Saiba mais sobre o ENADE, clique aqui!

E não se esqueça:

• Compareça ao local de prova com uma hora de antecedência
• Leve um documento oficial com foto e caneta preta.
• Nós sabemos que você irá se sair muito bem ;)

Se você ainda tem alguma dúvida, procure a coordenação de seu curso!

BOA PROVA!

http://portal.inep.gov.br/perguntas-frequentes4



