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AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior  SINAES

Lei Nº 10.861de 14 de Abril de 2004

• Promove a avaliação:

 Instituições – auto-avaliação e avaliação externa in loco

Cursos 

Desempenho dos estudantes - Enade



OPERACIONALIZAÇÃO DO SINAES 

Os processos do Sinaes são operacionalizados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e estão vinculados
a diferentes avaliações:

 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) – avaliação de cursos
e instituições a partir do desempenho dos estudantes

 Indicadores de Qualidade da Educação Superior - abordagem mais
quantitativa, utilizando os resultados do Enade e outras informações existentes
nas bases oficiais do Governo Federal – Conceito Enade, IDD, CPC, IGC

Avaliações in loco – abordagem qualitativa de avaliação sobre as condições de
oferta dos cursos de graduação e a estrutura das IES – CC e CI

Auto-avaliação das IES - Comissões Próprias de Avaliação (CPA)



ENADE 

Regulamentações:

Portaria Normativa Nº 840 de 24/08/2018

Portaria Nº 828 de 16/04/2019

Edital Nº 43 de 04/06/2019 - Diretrizes, os procedimentos e os prazos do Enade 2019, a

serem cumpridos pelo Inep, pelas Instituições de Educação Superior (IES) e pelos estudantes
habilitados a essa edição do Exame.

• portal.inep.gov.br

É de responsabilidade das IES acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes ao Enade/2019 que forem publicados no Diário Oficial da 

União, informados no Portal do Inep e/ou no Sistema Enade.

portal.inep.gov.br


OBJETIVOS DO ENADE 

 Aferir o Desempenho dos Estudante
O Enade aferirá o desempenho dos Estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais ou no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 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.

 Atestar a Regularidade do Estudante para Colação de Grau
O Enade é componente curricular obrigatório, conforme determina o § 5º do artigo 5º da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004,
sendo a regularidade do Estudante perante o Exame atribuída pelo Inep, condição necessária para a conclusão do curso de
graduação, de acordo com o disposto no §1º do art. 39 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018

 Calcular os Indicadores de Qualidade da Educação Superior
Os resultados do Enade serão utilizados para fins de cálculo dos Indicadores de Qualidade
da Educação Superior, conforme Portaria Normativa MEC nº 840/2018
• Conceito Enade
• Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD)
• Conceito Preliminar de Curso (CPC)
• Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC)



DA ESTRUTURA DO EXAME

A realização do Enade 2019 abrangerá a aplicação dos seguintes instrumentos:

Prova: destinada a aferir o desempenho dos Estudantes em relação aos conteúdos
programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais.

Questionário do Estudante: destinado a levantar informações que permitam caracterizar o
perfil dos Estudantes e o contexto de seus processos formativos, relevantes para a compreensão dos resultados
dos Estudantes no Enade e para subsidiar os processos de avaliação de cursos de graduação e IES.

Questionário de Percepção de Prova: destinado a levantar informações que permitam
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 permitam
caracterizar o perfil do coordenador de curso e o contexto dos processos formativos, auxiliando, também, na
compreensão dos resultados dos Estudantes no Enade.

Formação Geral: 10 (dez) questões, sendo 02
(duas) discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha
Componente específico: 30 (trinta) questões,
sendo 03 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de
múltipla escolha

Aplicação da 
prova: 

24/11/2019



QUAIS CURSOS SERÃO AVALIADOS NO ENADE 
2019?

O Enade 2019 avaliará cursos vinculados às áreas pertencentes ao Ano I do ciclo avaliativo, definido pela Portaria Normativa MEC nº 
840/2018, a saber:

I - áreas relativas ao grau de bacharel:

a) Agronomia;                                                                                      l)   Engenharia Elétrica

b) Arquitetura e Urbanismo;                                                           m)  Engenharia Florestal 

c) Biomedicina;                                                                                   n)  Engenharia Mecânica 

d) Educação Física;                                                                             o)  Engenharia Química

e) Enfermagem;                                                                                  p) Farmácia

f) Engenharia Ambiental;                                                                  q)   Fisioterapia

g) Engenharia Civil;                                                                             r)   Fonoaudiologia

h) Engenharia de Alimentos                                                              s)    Medicina

i) Engenharia de Computação                                                           t)   Medicina Veterinária

J) Engenharia de Produção                                                                u)   Nutrição

k)  Engenharia de Controle e Automação                                       v)   Odontologia

w) Zootecnia

•

Engenharias da UFU que não possuem áreas
específicas no Edital:

• Engenharia Aeronáutica
• Engenharia Biomédica
• Engenharia de Agrimensura e Cartográfica
• Engenharia Eletrônica e Telecomunicações – Patos 

de Minas
• Engenharia Eletrônica e Telecomunicações – UDI
• Engenharia Mecatrônica



ENQUADRAMENTO DOS CURSOS

 Processo pelo qual a IES vincula seus cursos às respectivas a área de avaliação do Enade, correlacionadas ao
projeto pedagógico de seus cursos, com base nas Diretrizes de Prova publicadas no Portal do Inep.

 É importante que a análise de convergência entre as Diretrizes de Prova de cada área de avaliação e o projeto
pedagógico de cada curso seja realizada em articulação com os coordenadores de curso.

Ação Data Responsável

Enquadramento dos cursos 01/07 a 11/08/2019 PI



ENQUADRAMENTO DOS CURSOS

Novidades:

1) É obrigatório o enquadramento de todos os cursos da IES vinculados às áreas de avaliação do Enade
2019 em que há convergência entre as Diretrizes de Prova e o projeto pedagógico do curso,
independentemente, da existência ou não de Estudantes habilitados ingressantes e/ou concluintes.

2) Novo Procedimento! Todos os cursos relacionados às áreas do Ano I do Ciclo Avaliativo do Enade
devem ser enquadrados para o Enade 2019, com exceção daqueles cursos em que não há
convergência entre as Diretrizes de prova e o projeto pedagógico, nesses casos, o PI deverá registrar
no Sistema Enade a justificativa do não enquadramento.

Quando o projeto pedagógico do curso em que o estudante está matriculado não apresentar vinculação a
nenhuma das áreas de avaliação do Enade, devidamente configuradas nas diretrizes de prova publicadas
pelo Inep, deverá constar no Histórico Escolar:

 Estudante não habilitado ao Enade, em razão da natureza do projeto pedagógico do curso, nos termos
do artigo 58 da portaria Normativa MEC nº 840/2018.



DO ACESSO AO SISTEMA ENADE PELA IES

 Acessar o sistema pelo endereço: enade.inep.gov.br/enade.

 Primeiro Acesso: Informar o CPF e o e-mail cadastrado no sistema e-MEC

 Autenticação: CPF e senha

Ação Data Responsável

Acesso ao Sistema Enade 24/06 a 05/07/2019 Coordenador e PI

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


DOS ESTUDANTES HABILITADOS PARA ENADE 2019

Deverão ser inscritos no Enade 2019 todos os Estudantes ingressantes e os concluintes
habilitados de cursos vinculados às áreas de avaliação previstas no item 4.1 deste Edital, que
atendam aos critérios de habilitação.

Estudantes habilitados:

a. Ingressantes: aqueles que tenham iniciado o respectivo curso no ano de 2019, estejam
devidamente matriculados e tenham de 0 (zero) a 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária
mínima do currículo do curso integralizada até o último dia do período de retificação de inscrições do
Enade 2019;

b. Concluintes de Cursos de Bacharelado: aqueles que tenham integralizado 80% (oitenta por
cento) ou mais da carga horária mínima do currículo do curso definido pela IES e não tenham colado
grau até o último dia do período de retificação de inscrições do Enade 2019, ou aqueles com previsão
de integralização de 100% (cem por cento) da carga horária do curso até julho de 2020;



ATENÇÃO

 O Estudante que estiver vinculado ao curso, independentemente da sua situação de matrícula (trancada ou afastado da
Instituição de Educação Superior), estando habilitado, como ingressante ou concluinte, deverá ser inscrito no Enade 2019.

 O Estudante habilitado para o Enade 2019 deverá ser inscrito pela IES independentemente de haver registro de sua
participação em edições anteriores do Exame.

 O Estudante de cursos avaliados pelo Enade 2019 que colar grau até o último dia do período de retificação de inscrições
desta edição do Exame é considerado como não habilitado ao Enade 2019, estando automaticamente em situação regular
perante o Exame, devendo tal situação ser registrada em seu histórico escolar, nos termos do art. 58 da Portaria Normativa
MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018.

 O Estudante de cursos avaliados pelo Enade 2019 que estiver sem vínculo com a IES até o último dia do período de
retificação das inscrições dessa edição do Exame é considerado como não habilitado ao Enade 2019, estando
automaticamente dispensado desta edição do Exame, devendo tal situação, quando pertinente, ser registrada em seu
histórico escolar, nos termos do inciso I do § 2º do art.58 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018

 Para a definição da habilitação dos Estudantes transferidos de outra IES, ingressantes ou concluintes, deverá ser considerada
como a data de início da graduação aquela da matrícula no primeiro curso, desde que o curso original pertença à mesma
área de avaliação do Enade do curso em que o Estudante está sendo inscrito no Enade 2019



INSCRIÇÃO DOS ESTUDANTES NO ENADE

• A inscrição dos estudantes habilitados deverá ser realizado exclusivamente no Sistema Enade, disponível no 
endereço enade.inep.gov.br,

 O Sistema Enade disponibiliza dois procedimentos para a realização das inscrições:

 1. Inscrição individual

 2. Inscrição em Lote

• Atenção: os estudantes concluintes inscritos vinculados a cursos na modalidade a distância poderão fazer a
prova no município de seu polo de apoio presencial. Cabe ao Coordenador de Curso, no momento da
inscrição desses estudantes, indicar a qual o polo de apoio cada um está vinculado.

Ação Data Retificação Responsável

Inscrição dos estudantes 01/07 a 11/08/2019 12/08 a 30/08/2019 Coordenador

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

01/07 a 30/08/2019 Coordenador

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


INSCRIÇÃO DOS ESTUDANTES NO ENADE

 Antes da inscrição, os coordenadores de todos os cursos enquadrados deverão declarar, no
Sistema Enade, a existência/inexistência de Estudantes habilitados ingressantes e/ou
concluintes.

 A funcionalidade de inscrição será habilitada no Sistema Enade somente após a declaração de
existência de Estudantes habilitados pelo Coordenador de Curso.

 Para realizar a inscrição do Estudante habilitado, a IES deverá informar:

1) O número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos Estudantes habilitados (os dados de
identificação do Estudante inscrito no Enade 2019 serão provenientes do Cadastro de Pessoa
Física, administrado pela Receita Federal);
2) Os dados acadêmicos do Estudante solicitados no Sistema Enade.



PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NO ENADE

As determinações relativas a quais estudantes deverão participar do Enade 2019
encontram-se descrita no item 5 do Edital nº 43/2019.

 Estudantes ingressantes habilitados e inscritos pelas IES são dispensados de
participação no Enade 2019.

 Estudantes concluintes habilitados e inscritos pelas IES estão convocados para
participação no Enade 2019

É importante que o Coordenador de Curso informe aos estudantes
concluintes inscritos a necessidade de participação no Exame, por se tratar
de componente curricular obrigatório para a conclusão do curso de
graduação.



ATRIBUIÇÕES DOS ESTUDANTES CONCLUINTES

Atribuições do estudante concluinte inscrito no Enade Prazos para a realização das atividades Horário de Brasília

Preencher o cadastro do Estudante, informando seus dados 

pessoais
01/07/2019 a 21/11/2019

Solicitar atendimento especializado, específico e/ou pelo 

nome social, quando necessário
02/09/2019 a 13/09/2019

Indicar o curso para participação na prova, em caso de ter 

sido inscrito como concluinte em mais de um curso de 

graduação

03/09/2019 a 01/10/2019

Preencher o Questionário do Estudante 02/09/2019 a 21/11/2019

Consultar o local para a realização da prova A partir do dia 08/11/2019

Participar da prova (permanecendo pelo menos 1 hora na 

sala após o início da aplicação)

No dia 24/11/2019, das 13h30 às 17h30. Abertura dos 

portões às 12h

O coordenador deverá orientar os Estudantes concluintes inscritos a realizarem as seguintes ações,

exclusivamente no Sistema Enade.



RESPONSABILIDADE DOS COORDENADORES

 O Inep disponibilizará funcionalidade no Sistema Enade “Relatório das
Ações do Estudante”, que permitirá a consulta e a atuação do Coordenador
de Curso no acompanhamento das ações relacionadas no item 9.7 do
Edital (atribuições dos estudantes).

 Nos casos em que o Estudante inscrito não houver realizado quaisquer das 
ações relacionadas no item 9.7 deste Edital, é de responsabilidade da IES, 
por ação direta do Coordenador de Curso, contatá-lo para a efetivação de 
cada etapa.



COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTE NO ENADE

 O Coordenador de curso deve reforçar, junto aos seus estudantes concluintes inscritos,
que a participação no Enade será atestada por meio de presença atribuída no local de
prova e pelo preenchimento do Questionário do Estudante.

 A presença no local de prova será atestada por meio da assinatura do estudante na lista
de presença da sala de aplicação. Se as formalidades de identificação e de registro de
presença no Exame não forem cumpridas, o estudante estará em situação de
irregularidade junto ao Enade 2019.

Conforme protocolo de confirmação de presença nas provas adotados pelo Inep, a assinatura no cartão resposta não

atesta a presença no local de prova.



REGULARIZAÇÃO DO ESTUDANTE

A situação de regularidade dos estudantes habilitados ao Enade 2019 será divulgada em relatório próprio,
no Sistema Enade, a partir do dia 02/01/2020, e será atribuída mediante uma das seguintes condições:

 Efetiva participação do estudante no Exame e preenchimento do Questionário do Estudante no prazo
determinado;

 Regularização da situação do estudante perante o Enade, por intermédio de dispensa de prova,
quando do cumprimento dos demais requisitos previstos para obtenção de regularidade, ou de
dispensa integral de sua participação no Exame, nos termos do Edital Inep nº 43/2019.

 Os estudantes com pedido de dispensa de prova deferido farão parte automaticamente do Relatório de
Regularidade do Enade 2019, desde que não possuam pendências em relação ao Questionário do
Estudante.

 O registro da regularidade perante o Enade deverá constar no histórico escolar do estudante, nos
termos do artigo 58 da portaria Normativa MEC nº 840/2018.



REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ESTUDANTES IRREGULARES

O estudante irregular perante o Enade 2019 poderá ter sua situação regularizada por meio de um 
dos seguintes processos, de acordo com o item 19 do Edital Inep nº 43/2019:

I)  Dispensa de prova;
II) Declaração de responsabilidade da IES;
III) Ato do Inep.



Observação: O estudante que tiver seu pedido de dispensa deferido terá sua situação regularizada, desde 
que tenha preenchido o Questionário do Estudante, no período determinado para essa ação.

Motivo Período Responsável

I - Ocorrência de ordem pessoal

02/01 a 05/02/2020

Estudante 

II - Compromissos profissionais Estudante 

III - compromissos acadêmicos vinculados 
ao curso avaliado pelo Enade

Coordenador

V - atos de responsabilidade da IES Coordenador

I) Solicitação de Dispensa de Prova 



I.I) Análise das Dispensas Solicitadas e Recursos 

Motivo Período Motivos para
Deferimento das 
Dispensas

Responsável Recurso junto ao 
INEP por 
indeferimento ou 
falta de análise

I – Ocorrência de ordem pessoal

02/01 a 10/02 Anexo III do Edital 
Inep nº 43/2019

Coordenador

11/02 a 21/02

II – Compromissos profissionais Coordenador

III – Compromissos acadêmicos 
vinculados a curso avaliado pelo 
Enade

INEP

V – Atos de Responsabilidade da 
IES

INEP

A documentação comprobatória deverá ser digitalizada, exclusivamente em formato PDF, com tamanho
máximo de 2MB, e inserida no Sistema Enade junto ao registro de solicitação de dispensa.



Declaração de responsabilidade da IES é um processo de regularização destinado aos casos em que o Estudante
habilitado:

a) não foi inscrito pela IES no período previsto no Edital Inep nº 43/2019,

b) deixou de ser informado pela IES sobre sua inscrição Enade 2019, ou

c) foi inscrito indevidamente pela IES no Enade 2019 (inscrição de estudante não habilitado).

II) Declaração de responsabilidade da IES

Ação Data Responsável

Declaração de Responsabilidade 
da IES

A partir de 02/01/2020 Coordenador



• A regularização do estudante por ato do Inep ocorrerá no final do período de inscrições da edição de 2020 do
Enade.

• Os Estudantes que permanecerem em situação de irregularidade perante o Enade 2019 terão sua
regularidade atribuída no término do período de retificação das inscrições do Enade 2020, ao final do
processo de regularização por ato do Inep.

III) Ato do INEP

Ação Data Responsável

Regularização por ato do INEP A partir de setembro de 2020 INEP



DEVOLUTIVAS DO ENADE

Ação Data Responsável

Divulgação da Relação de Estudantes 
em Situação Regular

A partir 02/01/2020

INEP

Boletim de Desempenho Individual

A partir de 31/08/2020

Relatórios Síntese de Área

Boletim de Desempenho Individual

Relatórios de IES

Relatórios de Curso

Microdados do Enade



DAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELAS IES NO ENADE

Principais irregularidades

Não inscrição de Estudantes habilitados a participar do Exame nos prazos
estipulados em Edital

Manipulação das inscrições dos estudantes, de forma a alterar artificialmente os
resultados do Enade

Interferência na autonomia do Estudante no preenchimento do Questionário

Deixar de informar ao Estudante sobre sua condição de inscrito no Enade 2019

Quebra do sigilo do desempenho do estudante sem o seu consentimento

Substituição de disciplinas e atividades curriculares por aulas preparatórias para o
Enade

 Os atos de irregularidades poderão ser relatados diretamente ao Inep para apuração, com a devida
documentação comprobatória, pelo Fale Conosco disponibilizado no Portal do Inep.

 A existência de indícios dos atos irregulares serão reportados ao órgão do Ministério da Educação
responsável pela regulação e supervisão da Educação Superior, conforme previsto na Portaria MEC nº
1.442, de 9 de dezembro de 2016, sem prejuízos de outras medidas administrativas, civis ou penais
cabíveis.


