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COMISSÃO INSTITUCIONAL ENADE 
 
Direção e  Coordenações dos Cursos de Graduação 
 
 
 

CICLOS ENADE 
 
Ano I – 2016. 2019. 2022.2025 

• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Agrárias, 
Ciências da Saúde e áreas afins; 

• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Engenharias e 
Arquitetura e Urbanismo; (2017. 2019.2022.2025) 

• Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, 
Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança.  

 
2019 
 I - áreas relativas ao grau de bacharel: a) Agronomia; b) Arquitetura e Urbanismo; 
c) Biomedicina; d) Educação Física; e) Enfermagem; f) Engenharia Ambiental; g) 
Engenharia Civil; h) Engenharia de Alimentos; i) Engenharia de Computação; j) 
Engenharia de Produção; k) Engenharia de Controle e Automação; l) Engenharia 
Elétrica; m) Engenharia Florestal; n) Engenharia Mecânica; o) Engenharia 
Química; p) Farmácia; q) Fisioterapia; r) Fonoaudiologia; s) Medicina; t) Medicina 
Veterinária; u) Nutrição; v) Odontologia; e w) Zootecnia.  
II - Áreas relativas ao grau de tecnólogo: a) Tecnologia em Agronegócio; b) 
Tecnologia em Estética e Cosmética; c) Tecnologia em Gestão Ambiental; d) 
Tecnologia em Gestão Hospitalar; e) Tecnologia em Radiologia; e f) Tecnologia 
em Segurança no Trabalho 
 
 
Ano II – 2017. 2020.2023.2026 
Cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento de Ciências da Saúde; 
Ciências Humanas; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Linguística, 
Letras e Artes; 
Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Humanas e 
Ciências da Saúde, com cursos avaliados no âmbito das licenciaturas; 
Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Controle e Processos Industriais, 
Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial.  
 
I - Áreas relativas ao grau de licenciatura: a) Artes Visuais; b) Ciência da 
Computação; c) Ciências Biológicas; d) Ciências Sociais; e) Educação Física; f) 
Filosofia; g) Física; h) Geografia; i) História; j) Letras - Inglês; k) Letras - 
Português; l) Letras - Português e Espanhol; m) Letras - Português e Inglês; n) 
Matemática; o) Música; p) Pedagogia; e q) Química.  
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II - Áreas relativas ao grau de bacharel: a) Ciência da Computação; b) Ciências 
Biológicas; c) Ciências Sociais; d) Design; e) Educação Física; f) Filosofia; g) 
Geografia; h) História; i) Química; e j) Sistemas de Informação. III - Áreas 
relativas ao grau de tecnólogo: a) Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas; b) Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; e c) Tecnologia 
em Redes de Computadores 
 
 
Ano III – 2018. 2021.2024 
Cursos de bacharelado nas Áreas de Conhecimento Ciências Sociais Aplicadas e 
áreas afins; 
Cursos de bacharelado nas Áreas de Conhecimento Ciências Humanas e áreas 
afins que não tenhamcursos também avaliados no âmbito das licenciaturas; 
Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Gestão e Negócios, Apoio 
Escolar, Hospitalidade e Lazer,Produção Cultural e Design. 
 
2021 
I - áreas relativas ao grau de bacharel: a) Administração; b) Administração 
Pública; c) Ciências Contábeis; d) Ciências Econômicas; e) Comunicação Social - 
Jornalismo; f) Comunicação Social - Publicidade 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; 
 

ATOS LEGAIS ENADE 

https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/legislacao/enade  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/legislacao/enade
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OBJETIVOS  

a) Realizar diagnóstico situacional dos cursos que serão avaliados. 
b) Desenvolver programas de informação, orientação e sensibilização dirigidos aos 

coordenadores, docentes e alunos dos cursos que integrarão o ENADE.  
c) Fazer reuniões periódicas com os coordenadores, docentes e alunos dos cursos 

ENADE, com destaque para os alunos concluintes. 
d) Analisar o Questionário do Estudante ENADE e capacitar toda a equipe para que 

possa orientar os alunos no preenchimento. 
e) Promover seminários e reuniões sobre ENADE e SINAES 
f) Reforçar, nas atividades acadêmicas desenvolvidas pelos cursos, as diretrizes do 

ENADE (objetivos do exame, conteúdos, competências, características e formato 
da prova etc), definidas nas Portarias do INEP. 

g) Exercitar com os alunos a metodologia para responder o Questionário do 
Estudante ENADE e as 40 questões da prova - 10 questões de formação geral e 
30 questões do componente específico de cada curso do ENADE anterior. 

h) Constituir grupos ENADE, com docentes, funcionários e alunos para atuarem no 
dia da prova nos locais onde os alunos ingressantes e concluintes farão as provas 
do ENADE. 

i) Cumprir as determinações e prazos estabelecidos na Portaria Normativa que 
regulamenta o Enade. 

j) Desenvolver as ações voltadas ao Enade independente do ano da aplicação de 
determinado curso, fazendo com que sejam geradas atitudes pedagógicas 
permanentes em todos os períodos e em todos os anos. 

 
 

PRODUTOS 
 
PRODUTOS DE DIAGNÓSTICO 
 
a) Identificar alunos finalistas e pré-finalistas e planejamento de trabalho de 

pelo menos 3 anos, abrangendo duas edições do Enade. 
b) Envolver todos os alunos no diagnóstico permanente, independente do 

ano específico do Enade referente a determinado curso 
c) Análise dos relatórios do INEP com os conceitos (ENADE, IDD e CPC) visando 

identificar posicionamento do curso. 
d) Estudo das Provas oficiais aplicadas nas edições do Enade, confrontando 

com o desempenho do curso e com o atual PPC.  
 

 
 

PRODUTOS DE INTERVENÇÃO 
a) Aulas e Seminários de Integração de Conhecimentos, com o objetivo 

de sintetizar e integrar os conteúdos estudados ao longo do curso. Para 
dar sistemática a esse processo, é necessário: 
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b) Definir disciplinas chaves por período que serão a base de trabalho 
da integração de conhecimentos e competências, e atribuir 
professores responsáveis.  Essas terão como base de trabalho as 
atividades de integração do Enade, envolvendo demais professores e 
disciplinas do período, integrando também modalidades avaliativas. 

c) Aplicação de Provas Simuladas utilizando as questões do componente 
geral das edições anteriores do ENADE e as questões do componente 
específico por curso com os seguintes objetivos: 

i. Diagnosticar as fragilidades e destacar os conteúdos que 
precisam ser reforçados. Posicionar o aluno no contexto 
institucional, regional e nacional, e verificando lacunas em 
áreas/disciplinas (gerando habilidade na abordagem desse tipo 
de prova) 

ii. Inserir nas disciplinas dos cursos, ao longo do ano, esses 
conteúdos; 

iii. Elaborar questões, com abordagem ativa, contextualizada e 
problematizadora, similares ao modelo ENADE para integrarem 
as avaliações do processo ensino-aprendizagem das disciplinas 
dos cursos.  

d) Tabulação das Provas aplicadas oportunizando análises múltiplas: 

• Posicionamento do curso no contexto Brasil (média do curso em 
relação ao Brasil): dados estatísticos e análises. 

• Posicionamentos individuais (localização de casos extremos: verificar 
se há equilíbrio na distribuição das médias e se há alunos que 
apresentam distorções graves com relação às médias) 

• Formação Geral: questões mais ou menos acertadas, compreensão, 
etc. 

• Formação Específica: questões mais ou menos acertadas, áreas mais 
ou menos dominadas, problemas de formação detectados pelas 
respostas 

• Questões discursivas: domínio da linguagem, compreensão, 
proximidade com o padrão de resposta, etc. 

• Gerar Boletim da Turma e Boletim Individual 
 

e) Explicitação e Aplicação do Questionário Socioeconômico, 
sintetizando a percepção do aluno de seu processo formativo; 

 
f) Desenvolver a Formação Geral. Relacionar, com base nos fatos 

relevantes nacionais e internacionais, possíveis temas que poderão ser 
abordados nas 10 questões (discursivas e de múltipla escolha) que 
compõem o item Formação Geral do ENADE. Utilizar esses temas nos 
trabalhos solicitados pelos docentes nas disciplinas que integram as 
matrizes curriculares, bem como nas atividades complementares. As 
questões discursivas avaliarão aspectos como clareza, coerência, coesão, 
estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção 
gramatical do texto. 
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g) Elaboração e aplicação de Provas dentro de padrões nacionais e 
internacionais de avaliação e sua aplicação no calendário regular. 
 

h) Banco de questões do curso. 
 
 
 

RESULTADOS GERAIS 
 

a) Uso contínuo e regular das provas com base no Enade por parte de 
todos os professores e em todos os períodos, gerando uma cultura nova 
de avaliação.  

b) Planejamento das ações voltadas ao Enade tendo como meta mínima 
o conceito mínimo suficiente, estabelecido a partir dos objetivos e 
produtos acima e demonstrados pela atuação do curso com suas ações 
voltadas para essa finalidade.  

c) Planejamento de ações voltadas ao Enade permanentes e 
independentes do ano da aplicação de determinado curso, geradas 
procedimentos administrativos e pedagógicos em todos os períodos e em 
todos os anos. 

 
Cada gestão deve apresentar seu planejamento e as metas previstas, além do  
controle desenvolvidos em todas as etapas de trabalho visando atingir os 
objetivos e os produtos.  
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PLANEJAMENTO GERAL  
 

ATIVIDADES MESES RESPONSÁVEI
S 

OBSERVAÇÕES 

Revisão nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos, visando identificar as 
potencialidades e fragilidades no 
contexto do Enade. 

Março  - Abril  Coordenadores 
dos Cursos  

Incluir no planejamento 
do curso, nos PPC e nos 
Planos de Ensino as 
atividades acadêmicas 
inerentes ao Enade. 

Seminários sobre Enade com 
Coordenadores, Docentes dos NDE e 
dos Colegiados dos Cursos, 
Docentes, Funcionários e Convidados.  

Abril  - Maio 
 
  
 
 

Comissão 
Institucional 

Enade. 

 

Reuniões sobre os encaminhamentos 
e providências administrativas e 
logísticas. 

Abril  - Maio 
 
 

Comissão 
Institucional 

Enade. 
 

 

Leitura e análise das Portarias do 
INEP sobre Enade. 

Abril -  Maio 
 

Comissão 
Institucional 

Enade. 

Portarias Normativas 

Seleção e identificação dos alunos 
ingressantes e concluintes dos cursos 
que farão Enade. 

Abril -  Maio Comissão 
Institucional 

Enade. 

Portarias Normativas 

Reuniões com os alunos concluintes 
dos cursos, visando orientações 
sobre o Enade, sensibilização e 
mobilização discente. 

Abril -  Maio Comissão 
Institucional 

Enade. 

 

Reuniões sobre os encaminhamentos 
e providências acadêmicas e 
pedagógicas. 

Abri, Maio e 
Junho 

Comissão 
Institucional 

Enade. 

 

Definição da inserção do programa 
como unidade curricular (AC, TCC, 
Notas...) 

Maio    

Preparação e distribuição para os 
alunos ingressantes e concluintes, por 
internet e impresso, dos documentos 
referentes ao Enade.  

Abril -  Maio Comissão 
Institucional 

Enade. 

Documentos Enade: 
Portaria Normativa; 
Questionário do 
Estudante; Apresentação 
para os Estudantes; 
Mensagem da Reitoria ou 
Direção Geral da IES e 
dos Coordenadores dos 
Cursos Enade.   

Levantamento dos elementos 
pedagógicos utilizados pelos docentes 
que atuam junto aos alunos 
concluintes e comparação com as 
características das provas das 
edições anteriores do Enade. 

Abril -  Maio Comissão 
Institucional 

Enade. 

 

Elaboração de questões no modelo 
Enade por parte dos docentes que 

Maio Comissão 
Institucional 
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atuam junto aos alunos concluintes, 
visando constituir um Banco de 
Questões para a realização de uma 
Avaliação Integrada.  

Enade. 

Atualização dos dados cadastrais, 
CPF e endereços dos alunos 
ingressantes e concluintes dos cursos 
Enade.  

Abr - Maio 
Jun 

 

Comissão 
Institucional 

Enade. 

 

Reuniões com os alunos visando 
orientações sobre o Enade, 
sensibilização e mobilização discente. 

Ago Comissão 
Institucional 

Enade. 

 

Providências em relação ao KIT do 
aluno para o dia do Enade. 

Ago Comissão 
Institucional 

Enade. 

 

Aplicação das provas simuladas  para 
os alunos concluintes. 

Maio Comissão 
Institucional 

Enade. 

 

Capacitações Docentes sobre 
Abordagens Pedagógicas e Avaliação 
do Processo Ensino Aprendizagem. 

Formação 
continuada 

Comissão 
Institucional 

Enade. 

 

Cursos, Seminários, Exposições, 
Leituras, Visitas, Filmes, Debates etc 
para os alunos ingressantes e 
concluintes sobre Temas e Assuntos 
que poderão ser abordados na 
Formação Geral da Prova Enade. 

Julho a Out Comissão 
Institucional 

Enade. 

Exemplos de Pistas: 
Temas nacionais e 
internacionais com 
destaque. 
 

Cursos, Seminários, Leituras etc para 
os alunos ingressantes e concluintes 
sobre Temas e Assuntos que poderão 
ser abordados na Formação 
Específica da Prova Enade. 

Julho a Out Comissão 
Institucional 

Enade. 

Exemplos de Pistas: 
Verificar os temas 
recorrentes nas edições 
anteriores do Enade. 
As portarias do INEP 
estarão disponíveis no 
site do INEP e no DOU. 

Aplicação da Avaliação Integradora 
junto aos alunos concluintes dos 
cursos do Enade. 

Set Comissão 
Institucional 

Enade. 

 

Orientações sobre o Questionário do 
Estudante para os alunos 
ingressantes e concluintes dos cursos 
Enade.   

Set 
Out 

Comissão 
Institucional 

Enade. 

Utilizar, também, o 
Questionário do 
Estudante de edições 
anteriores. 

Realização das Ações previstas na 
Portaria Normativa do Enade  

Fev a Nov Comissão 
Institucional 

Enade. 

Coordenadores dos 
Cursos Enade. 

Ações para o dia do Enade: 
planejamento, organização e 
desenvolvimento.  

Out E Nov 
 prova às 13 

horas 
(horário 
oficial de 
Brasília) 

Comissão 
Institucional 

Enade. 

 

Avaliação dos resultados e do 
Planejamento executado. Elaboração 
de Relatório para a Direção da IES. 

segunda 
quinzena de 

nov 

Comissão 
Institucional 

Enade. 
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CRONOGRAMA DE AÇÕES DO CURSO 

 
Dia/ Local/ 
Horário 

Atividade Responsáveis Observações 

ABRIL/ MAIO    

 Seminário de sensibilização 
gerencial 
 
Planejamento geral 

Comissão organizadora  

 MAIO    

 ABERTURA - O EXAME 
NACIONAL DE 
DESEMPENHO DOS 
ESTUDANTES – ENADE: 
LEGISLAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO 

 Reuniões com os 
alunos concluintes, 
visando orientações 
sobre o Enade, 
sensibilização e 
mobilização discente. 

 SEMANA DE DIAGNÓSTICO  

• Prova simulada  

• Correção Prova e 
Tratamento estatístico 

 Preparação e 
distribuição para os 
alunos ingressantes e 
concluintes dos 
documentos referentes 
ao Enade. 

 Seleção e identificação dos 
alunos ingressantes e 
concluintes dos cursos que 
farão Enade. 

Comissão organizadora 
Cpd 
Cursos  

 

 Levantamento dos elementos 
pedagógicos utilizados pelos 
docentes que atuam junto aos 
alunos concluintes e 
comparação com as 
características das provas das 
edições anteriores do Enade. 

Comissão organizadora 
Cursos 

 

JUNHO    

 AULAS E SEMINÁRIOS      

 Prova simulada    

 Correção Prova e 
Tratamento estatístico 

  

 outras atividades de iniciativas 
do curso 

  

JULHO    

 AULAS E SEMINÁRIOS     

 Prova simulada    

 Correção Prova e 
Tratamento estatístico 

  

 outras atividades de iniciativas 
do curso 

  

AGOSTO    

 AULAS E SEMINÁRIOS     

 Prova simulada    

 Correção Prova e 
Tratamento estatístico 

  

 Prova simulada    
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 Correção Prova e 
Tratamento estatístico 

  

 Reuniões com os alunos 
ingressantes visando 
orientações sobre o Enade, 
sensibilização e mobilização 
discente 

  

SETEMBRO    

 AULAS E SEMINÁRIOS      

 Prova simulada    

 Correção Prova e 
Tratamento estatístico 

  

 Prova simulada    

 Correção Prova e 
Tratamento estatístico 

  

 Questionário Sócio-
Econômico 

  

 Tabulação Questionário e 
resultados 

  

OUTUBRO    

 AULAS E SEMINÁRIOS       

 Prova simulada    

 Correção Prova e 
Tratamento estatístico 

  

 Prova simulada    

 Correção Prova e 
Tratamento estatístico 

  

 AULAS E SEMINÁRIOS  - 
Integração Geral do Percurso 

  

 outras atividades de iniciativas 
do curso 

  

NOVEMBRO    

 PROVA ENADE   

 SÍNTESE RESULTADOS   

    

    

DEZEMBRO    

 RELATÓRIO FINAL   

    

    

 
CH estimada – 40 horas, considerada como conjunto de Atividades Complementares 
com a denominação Seminários de Integração 
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MODELO DE SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR 
 
Ementa 
• Matriz do curso x Perfil, Competência e Conteúdos Enade. Palestras, Seminários, 

Aulas de integração de conhecimentos e competências: sintetizar e integrar os 
conteúdos estudados ao longo do curso.  

 

Objetivos  
• Realizar diagnóstico situacional. 

• Diagnosticar fragilidades e destacar os conhecimentos que precisam ser 
reforçados; 

• Analisar os relatórios do INEP com os conceitos (ENADE, IDD e CPC) no ciclo 
anterior, visando identificar as tendências e as realidades desses cursos. 

• Oportunizar informação, orientação e sensibilização dirigidos aos alunos que 
participarão do Enade 

 
Conteúdos 
• Matriz do curso x Perfil, Competência e Conteúdos Enade  

• Palestras, Seminários, Aulas de integração de conhecimentos e competências: 
sintetizar e integrar os conteúdos estudados ao longo do curso 

• Posicionamento do curso no contexto Brasil (média do curso em relação ao Brasil): 
dados estatísticos e análises. 

• Posicionamentos individuais (localização de casos extremos: verificar se há equilíbrio 
na distribuição das médias e se há alunos que apresentam distorções graves com 
relação às médias) 

• Formação Geral: questões mais ou menos acertadas, compreensão, etc. 

• Formação Específica: questões mais ou menos acertadas, áreas mais ou 
menos dominadas, problemas de formação detectados pelas respostas 

• Questões discursivas: domínio da linguagem, compreensão, proximidade com 
o padrão de resposta, etc. 

• Percepção dos alunos: receptividade, disponibilidade para a prova, motivação, 
aceitação, etc.  

 
Recursos 

1. Portaria MEC/INEP com as competências exigidas na formação geral e 
específica 

2. Matriz Curricular do Curso 
3. Diretrizes Curriculares do Curso 
4. Formação Geral – Glossário 
5. Ferramentas de estudo e  estrutura das provas - habilidades exigidas e dos 

mecanismos de abordagem da mesma; 
6.  Estrutura Curricular x Competências e Habilidades do profissional, 

oportunizando aos alunos rever os principais pontos estudados e sua 
relação entre as  disciplinas (síntese portaria MEC/INEP com as 
competências exigidas na formação geral e específica, relação dessas com 
as disciplinas, síntese das disciplinas, glossários, quadros cronológicos, 
quadros comparativos, bibliografias, links, banco de questões, etc.). A 
formação específica: competências, relação entre disciplinas, currículo e 
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sua integração horizontal e vertical, perfil profissional, etc. Apresentação 
dos resultados e análise das provas aplicadas. 

7. Tabulação das Provas aplicadas com média aluno, média turma, média 
IES, comparativos com médias nacionais 

8. Provas Enade dos anos passados 
9. Banco de questões 

 
 

DIAS 
 

Componentes 
e Atividades 

Metodologia e 
Recursos  

Responsáveis 

1 ABERTURA 
Sensibilização 
Questões legais 
A prova 
Cronograma 
 

Apresentação no 
auditório  

Coordenadores 
 

2 APLICAÇÃO DA 
PROVA  
 

Prova Enade edições 
anteriores anteriores 

Cursos 

3 Formação 
Específica – Análise 
de questões 
objetivas e 
discursivas 
 

Retomar questões da 
prova, a partir d 
orientações técnicas e 
explicações de 
conteúdo 

Cursos 

4 Formação 
Específica – Análise 
de questões 
objetivas e 
discursivas 
 

Retomar questões da 
prova, a partir d 
orientações técnicas e 
explicações de 
conteúdo 

Cursos 

5 Estrutura da Prova 
Orientações para 
responder a prova: 
tipo de questões, 
tempo, etc. 
Análise da prova 
aplicada 
 
 
 
 

Devolução de 
gabarito e análise da 
prova 

Cursos 

 



 

14 

 

 

ENADE – RELATÓRIO PARCIAL 
 

Curso: ____________________________________________________ 
 

Atividades no período de  _______________ 
 
 

Número de alunos finalistas e pré-finalistas previstos  

ATIVIDADE – PROVA SIMULADA  

Número de alunos que participaram das atividades  

Houve ausências? E houve trabalho de recuperação com os ausentes?  

Média Brasil do último Enade  

Média da turma na prova aplicada  

Posicionamentos individuais (localização de casos extremos: verificar se há 
equilíbrio na distribuição das notas e se há alunos que apresentam distorções 
graves com relação às médias) -  quantos alunos preocupam? 

 

Formação Geral: questões mais ou menos acertadas, compreensão, etc  

Formação Específica: questões mais ou menos acertadas, áreas mais ou 
menos dominadas, problemas de formação detectados pelas respostas 

 

Questões discursivas: domínio da linguagem, compreensão, proximidade com o 
padrão de resposta, etc. 

 

Percepção dos alunos: receptividade, disponibilidade para a prova, motivação, 
aceitação, etc. 

 

ENCAMINHAMENTOS para os processos de intervenção (seminários de 
integração, aulas especiais, materiais,  etc) a serem aplicados antes das 
próximas provas simuladas, análise dos alunos e demais ações pertinentes 
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CURSO 
Número de 
Concluintes 

Participantes 

Média 
FG Conc 

Média 
CE Conc 

Resultado 
Geral - 
Média 
Enade 

Nota Enade 
Concluintes 

Conceito 
Enade 
Faixa 

CPC 
Contínuo 

CPC 
Faixa 

ENADE ano xx – CURSO         

ENADE ano xx – BRASIL                 

                  

ENADE ano xx -  CURSO                 

ENADE ano xx – BRASIL                 

                  

ENADE ano xx -  CURSO -  
PREVISÃO                 
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TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA 
 
 

Partes Peso Valor Peso Total 

Formação Geral / 
ME 

60% 8 x 1,875  
25% 

Formação Geral/ 
DIS 

40% 2 x 5 

Específico/ ME 85% 27 x 2,361  
75% Específico/ DIS 15% 3 X 3,75 

 

Partes Número das questões Peso das questões Peso dos 
Componentes 

Formação Geral / 
ME 

1 a 8 60%  
25% 

Formação Geral/ 
DIS 

9 e 10 40% 

Específico/ ME 11 a 37 85%  
75% Específico/ DIS 38 a 40 15% 

Questionário de 
percepção da Prova 

1 a 9 -- -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS ENADE EM WWW.INEP.GOV.BR  
 
 
 
INSTRUMENTOS ENADE em www.inep.gov.br  
EDUCAÇÃO SUPERIOR 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-de-qualidade 

http://www.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
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http://portal.inep.gov.br/conceito-enade 

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

http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade
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http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/indicadores-de-
qualidade/indicador-de-diferenca-entre-os-desempenhos-observado-e-esperado-idd  
 

 
 
 
http://portal.inep.gov.br/conceito-preliminar-de-curso-cpc-  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/indicador-de-diferenca-entre-os-desempenhos-observado-e-esperado-idd
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/indicador-de-diferenca-entre-os-desempenhos-observado-e-esperado-idd
http://portal.inep.gov.br/conceito-preliminar-de-curso-cpc-
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http://portal.inep.gov.br/web/guest/indice-geral-de-cursos-igc-  

 
 
 
 
 
 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indice-geral-de-cursos-igc-
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios
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