


O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é 

uma  avaliação do rendimento dos concluintes dos cursos de 

graduação, em relação ao perfil do egresso, aos conteúdos 

programáticos e  habilidades/competências adquiridos em 

sua formação. O ENADE tem por objetivo avaliar os cursos e 

a Instituições de Ensino Superior (IES) a partir do desempenho 

dos estudantes e de suas percepções sobre o processo 

formativo da graduação.

O que é o
ENADE?

ENADE é componente curricular obrigatório para os alunos concluintes, 

logo é condição necessária para a conclusão do curso de graduação.

Caso não realize o ENADE (Prova e Questionário), o aluno concluinte fica 

impedido de colar grau, condição para a expedição do diploma.

Obrigatoriedade do ENADE
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Componente de Formação Geral: 10 (dez) questões, 

sendo 02  (duas) discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha, 

envolvendo situações-problema e estudos de casos.

Componente Específico: 30 (trinta) questões, sendo 03 

(três) discursivas e 27 (vinte e sete) de múltipla escolha, 

envolvendo situações-problema e estudos de casos.

Destinado a levantar informações sobre o perfil 

socioeconômico do estudante, bem como o contexto de 

seus processos formativos, relevantes para a compreensão 

dos resultados obtidos na prova. Considerando que os 

anos de 2020 e 2021 foram marcados pela pandemia da 

Covid-19, no Questionário do Estudante, foram inseridas 

11 questões que abordam especificamente algumas das 

possíveis repercussões da crise sanitária no processo 

formativo dos estudantes.

Possui dois componentes:

Como o

avalia os
concluintes?

ENADE

Os concluintes 
são avaliados, 
principalmente, 
pelos seguintes 
instrumentos:

Prova ENADE

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE
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Documentos exigidos
para realização da prova
Na data da realização da prova, é obrigatória a apresentação da VIA ORIGINAL 

de documento oficial de identificação COM FOTO. Entre os documentos 

ACEITOS para a realização da prova, os principais são:

Cédula de Identidade (RG) 

ou Registro Nacional do 

Estrangeiro (RNE).

CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social.

Carteira Nacional de 

Habilitação com fotografia.

Passaporte.

Carteira de Registro Nacional 

Migratório.

Documento Provisório de 

Registro Nacional Migratório.

Identificação fornecida por 

ordens ou conselhos de classes 

que por lei tenha validade como 

documento de identidade.

Identidade Funcional expedida 

para agentes públicos militares e 

civis em exercício nos Ministérios 

e em órgãos da Presidência e 

Vice-Presidência da República.

Documentos digitais (e-Título, 

CNH digital e RG digital) 

apresentados nos respectivos 

aplicativos oficiais.

A)

B)

C)

D)

G)

H)

I)

E)

F)
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Observações
Na impossibilidade de apresentação da via original de qualquer dos documentos listados acima, poderá ser realizada 

a prova desde que seja apresentado BOLETIM DE OCORRÊNCIA, expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias 

do dia de aplicação da prova.

O estudante que apresentar a via original da Cédula de Identidade (RG), com validade vencida e/ou com foto que 

não permita a completa identificação dos seus caracteres essenciais ou de sua assinatura, só poderá realizar a prova 

desde que se submeta à identificação especial, que compreende a coleta de informações pessoais, respeitando os 

protocolos de prevenção à Covid-19.

Domingo, 27 de novembro de 2022

12h00 (horário de Brasília)

O Local de realização da prova será divulgado 

no sistema ENADE, disponível no endereço:

a partir do dia 16 de novembro de 2022.

http://enade.inep.gov.br

13h00 (horário de Brasília)

Acesse o QRcode!

Data da aplicação da prova

Horário de abertura dos portões

Horário de fechamento dos portões

O cadastro do estudante deve ser realizado pelo endereço 

enade.inep.gov.br, no período de 06 de julho a 26 de 

novembro de 2022.
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Importante
saber que... Sua participação no ENADE fica 

registrada em seu histórico escolar.

Ir bem no ENADE significa, também, 
valorizar seu currículo e diploma!

A principal vantagem de VOCÊ fazer a prova com 
SERIEDADE e DEDICAÇÃO é que poderá perceber o 

quanto de conhecimento adquiriu durante a sua 
vida acadêmica.

O resultado do ENADE conta muito na avaliação 
de seu curso de graduação. Um curso que atinge 

resultados significativos é visto com bons olhos 
pelo mercado de trabalho.



Motivos 
que causam 
eliminação 
do estudante

UTILIZAR óculos escuros e artigos de chapelaria, tais 

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

PORTAR lápis, caneta de material não transparente, 

lapiseira,  borrachas, corretivos, livros, manuais, 

impressos e anotações, quaisquer dispositivos 

eletrônicos, relógio, alarmes de qualquer espécie, 

chaves, fones de ouvido ou qualquer transmissor, 

gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e 

mensagens.

NÃO GUARDAR, antes de 

entrar na sala de aplicação 

da prova, em porta-objetos 

fornecido pelo aplicador, o 

telefone celular DESLIGADO 

e quaisquer outros 

equipamentos eletrônicos 

também desligados.

DESTACAR O CARTÃO-

RESPOSTA do caderno de 

provas antes da autorização 

do aplicador.

01.

02.

03.

04.

As respostas da prova objetiva e da prova 

discursiva deverão, OBRIGATORIAMENTE, ser 

transcritas com CANETA ESFEROGRÁFICA DE 

TINTA PRETA, FABRICADA COM MATERIAL 

TRANSPARENTE (EXEMPLO BIC).

É PROIBIDO o uso de qualquer outro material 

(lápis, borracha, lapiseira, canetas de outras 

cores). O estudante que for pego com esse 

material será eliminado, ficando impedido de 

colar grau.

Atenção!
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Lembre-se!
O CADERNO DE PROVA só poderá ser levado por 

você ao término da prova, desde que deixe a sala em 

definitivo apenas nos ÚLTIMOS 30 MINUTOS QUE 

ANTECEDEM O TÉRMINO DA PROVA. Ou seja, você 

poderá levar o caderno de prova se deixar a sala de 

aplicação a partir das 17h.

Leia atentamente e confira seus dados registrados 

na CAPA DO CADERNO DE PROVA, no CARTÃO–

RESPOSTA, na LISTA DE PRESENÇA e nos demais 

documentos que lhe forem apresentados.  Assine, 

nos espaços designados, o CARTÃO DE RESPOSTA, 

na LISTA DE PRESENÇA ou qualquer outro 

documento sob a orientação dos aplicadores e 

organizadores.
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Prof. Dr. Fernando Dutra 

Profa. Dra. Amelia Maria Jarmendia 

Profa. Dra. Maria Heloisa Aguiar da Silva 
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Profa. Ma. Janete de Fatima Mendonca 

Diagramação

Kethellin Alcântara

Comunicação Institucional


