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Legislação 

• Lei N. 10.861, de 14 de abril de 2004: Cria o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES) e institui o Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) como exame 
para avaliação da educação superior; 
• Portaria N. 40/2007, republicada em 29 de dezembro de 2010 – 
dentre outras instruções, consolida disposições sobre o ENADE e 
define o Inep como responsável por sua operacionalização sob a 
orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – CONAES; 
• A Portaria N. 8, de 26 de abril de 2017 – regulamenta o ENADE 
2017; 
• Portarias das diretrizes de áreas. (enviadas aos coordenadores de 
curso de graduação participantes do ENADE 2017 em 08/06/2017).   



Legislação 

A obrigatoriedade do ENADE é estabelecida na Portaria 
Normativa N. 40, de 12 de dezembro de 2007, em sua atual 
redação.  
 
Art. 33-G  
O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos 
superiores, devendo constar do histórico escolar de todo 
estudante a participação ou dispensa da prova.  
No Histórico escolar do estudante deve constar: Data da 
realização da prova; ou Dispensa oficial do Exame conferida pelo 
Ministério da Educação. 



Ciclo Avaliativo - Cursos 
 
Grupo VERDE – ANO I  
Bacharelados nas áreas de Saúde, Agrárias e áreas afins;  
CST dos eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde, Produção 
Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança.  
 
Grupo AZUL – ANO II  
Bacharelados nas áreas de Ciências Exatas e áreas afins;  
Licenciaturas;  
CST dos eixos tecnológicos: Controle e Processos Industriais, 
Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial.  
 
Grupo VERMELHO – ANO III  
Bacharelados nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 
Humanas e áreas afins;  
CST dos eixos tecnológicos: Gestão e Negócios, Apoio Escolar, 
Hospitalidade e Lazer e Produção Cultural e Design.  



Ciclo Regulatório - Cursos 

Aplicação do ENADE Divulgação do CPC 
Providências para 
RENOVAÇÃO  DE 

RECONHECIMENTO  

 
A entrada no ciclo regulatório de periódicas renovações de reconhecimento 
se dá após o reconhecimento do curso.  



Indicadores de Qualidade 



Áreas avaliadas no Enade 2017   

A Portaria N. 08/2017 determina que sejam avaliados os 
estudantes dos cursos que conferem diploma de bacharel nas 
áreas: Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Ambiental; Engenharia 
Civil;  Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação;  
Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; 
Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal;  Engenharia Mecânica; 
Engenharia Química; Engenharia; e Sistema de Informação. 
De bacharel ou licenciatura nas áreas de: Ciência da Computação; 
Ciências Biológicas; Ciências Sociais; Filosofia;  Física; Geografia; 
História; Letras - Português; Matemática; e  Química. 
Licenciatura nas áreas de: Artes Visuais; Educação Física; Letras - 
Português e Espanhol; Letras - Português e Inglês; Letras - Inglês; 
Música; e Pedagogia.  
Tecnólogo nas áreas de: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 
Gestão da Produção Industrial; Redes de Computadores; e 
Gestão da Tecnologia da Informação. 
   



Devem ser inscritos no Sistema Enade 
I - Estudantes ingressantes - estudantes que tenham iniciado o 
respectivo curso no ano de 2017, devidamente matriculados, e que 
tenham até vinte e cinco por cento da carga horária mínima do 
currículo do curso cumprida até o último dia de retificação 
(25/08/2017) - esses Estudantes não realizarão o Exame.  
 
II - Estudantes concluintes dos Cursos de Bacharelado e 
Licenciatura que tenham expectativa de conclusão do curso até 
julho de 2018 ou que tenham cumprido oitenta por cento ou mais 
da carga horária mínima do currículo do curso da IES até o dia de 
retificação (25/08/2017); e 
 
III - Estudantes concluintes dos Cursos Superiores de Tecnologia, 
que tenham expectativa de conclusão do curso até dezembro de 
2017 ou que tenham cumprido setenta e cinco por cento ou mais 
da carga horária mínima do currículo do curso da IES até o dia de 
retificação (25/08/2017). 



Estudantes dispensados da inscrição no ENADE 2017 

I - Os estudantes dos cursos descritos no Edital N. 26, de 16 de 
junho de 2017, que colarem grau até o último dia do período de 
retificações (25 e agosto de 2017);  

Histórico: “Estudante dispensado de realização do ENADE, em 
razão do calendário trienal". 

 
II - os estudantes que estiverem oficialmente matriculados e 
cursando atividades curriculares fora do Brasil, na data de 
realização do ENADE 2017, em instituição conveniada com a IES 
de origem do estudante. 

Histórico: “Estudante dispensado de realização do Enade com 
base no disposto no Edital N. 26, de 16 de junho de 2017” 

Observação: Em caso de “dúvida” se o aluno estará em atividade 
curricular fora do Brasil (em processo seletivo) , deverá ser 

inscrito.   
 



Cronograma ENADE 2017 
Inscrições dos Estudantes Irregulares de anos anteriores - 

Coordenador do Curso 

Das 10h do dia 19/06/2017 às 23h59min do dia 11/08/2017 

Inscrições dos Estudantes Ingressantes Regulares - 

Coordenador do Curso 

Das 10h do dia 19/06/2017 às 23h59min do dia 11/08/2017 

Inscrições dos Estudantes Concluintes Regulares -

Coordenador do Curso 

Das 10h do dia 10/07/2017 às 23h59min do dia 11/08/2017  

Retificação de Enquadramento e Inscrições 

Intempestiva  

Das 10h do dia 14/08/2017 às 23h59min do dia 25/08/2017  

Cadastro dos Estudantes Concluintes Regulares Das 10h do dia 14/08/2017 às 23h59min do dia 26/11/2016 

Solicitação de Atendimento Especializado e/ou Específico Das 10h do dia 14/08/2017 às 23h59min do dia 03/09/2017 

Preenchimento do Questionário do Estudante Das 10h do dia 28/08/2017 às 23h59min do dia 26/11/2017 

Divulgação dos Locais de Prova 13/ 11/ 2017 

Preenchimento do Questionário do Coordenador de 

Curso 

Das 10h do dia 27/11/2017 às 23h59min do dia 08/12/2017 

Previsão de Divulgação da Relação de Estudantes em 

Situação Regular 

 20/ 12/ 2017 

Período de solicitação de Dispensa pela IES Das 10h do dia 22/12/2017 às 23h59min do dia 31/01/2018 

Período de Solicitação de Dispensa pelo Inep Das 10h do dia 05/02/2018 às 23h59min do dia 23/02/2018 



 

O sistema ENADE requisita informações do sistema e-MEC, por 
isso é fundamental manter o sistema e-MEC atualizado.  
As atualizações no Sistema e-MEC são incorporadas ao Sistema 
ENADE com atraso de um dia.  

 
 
 
 
 

E-MEC Sistema 
ENADE 

Sistema e-MEC/Sistema Enade 



http://portal.inep.gov.br  

Como acessar o Sistema 



Ambiente ENADE 
http://portal.inep.gov.br  



Ambiente ENADE  
http://portal.inep.gov.br  



Ambiente ENADE  
http://portal.inep.gov.br  



Ambiente ENADE  
http://portal.inep.gov.br  



Ambiente ENADE  
http://portal.inep.gov.br  



Ambiente ENADE - PI  
http://portal.inep.gov.br  



Ambiente ENADE - PI  
http://portal.inep.gov.br  

 Considera-se enquadramento para este Edital o processo pelo 
qual a IES identifica a área de conhecimento a ser avaliada 
pelo Enade correlacionada ao processo pedagógico de seu 
curso, com base nas Diretrizes de Prova; 

 O enquadramento dos cursos de graduação nas respectivas 
áreas de avaliação do Enade 2017, de responsabilidade da IES, 
será realizado por intermédio do PI; 

 Todos os cursos de Engenharia que não se enquadram nas 
áreas discriminadas nos incisos "b" a "k" do item 2.1 do Edital 
Enade devem ser enquadrados na área 'Engenharia’; 

 Os cursos de Engenharia que não são regulamentados pela 
Resolução CNE/CES nº 11, de 2002 (que possuem Diretrizes 
Curriculares Nacionais próprias) não estão abarcados na 
determinação do item 3.3 do Edital Enade. 



Ambiente ENADE  
http://portal.inep.gov.br  



Ambiente ENADE  
http://portal.inep.gov.br  

O “e-mail do e-mec” é o e-mail do(a) 
coordenador(a) que normalmente 
recebe e-mail da COPLAI/PI    

I – Login de Acesso: CPF e e-mail do Coordenador Cadastrado no e-MEC; 
II – Senha de 1º acesso será enviada para o e-mail – Cadastrado no e-MEC; 
III – Usabilidade do Sistema é diferente entre PI e Coordenador; 
IV – Coordenador deverá observar os prazos estabelecidos no Cronograma. 



Ambiente ENADE  
http://portal.inep.gov.br  

Prezado(a) Coordenador(a), 
Seu cadastro foi realizado no sistema 
ENADE . 
Suas informações de acesso são: 
Login: XXXXXXXXX 
Senha: XXXXXXX 
Esta senha é temporária e deverá ser 
alterada no primeiro acesso. 
Mensagem automática que não deve ser 
respondida. 

 



http://portal.inep.gov.br  

Ambiente ENADE - Coordenador  



Tela de Acesso ao Sistema 
http://portal.inep.gov.br  

Dica de Senha: 
UFSMec250# 



Tela de Acesso ao Sistema 
http://portal.inep.gov.br  

Dica de Senha: 
UFSMec250# 



Tela de Acesso ao Sistema 
http://portal.inep.gov.br  



Tela de Acesso ao Sistema 
http://portal.inep.gov.br  



Das Inscrições 
http://portal.inep.gov.br  



Das Inscrições 



Das Inscrições 



Das Inscrições 
http://portal.inep.gov.br  



Inscrição de Concluintes 

Concluintes   ^ 

A partir das 10horas de 10/07/2017 deverá 
constar no Sistema  ENADE o menu Inscrição de 
Concluintes com as mesmas funcionalidades dos 
ingressantes e acreditamos que possíveis novas 
funcionalidades.  



Inscrições no Sistema Enade 

 A inscrição do Estudante habilitado para o Enade deverá ocorrer 
independentemente de haver registro de participação em edições 
anteriores; 

 A inscrição de Estudantes habilitados pelo Inep, oriunda das 
informações do Censo da Educação Superior, deve ser utilizada como 
sugestão, cabendo ao Coordenador de Curso a seleção e a inscrição 
dos estudantes aptos para a participação no Exame, bem como a 
exclusão daqueles que não atendem as condições para a participação 
no Enade; 

 Os Estudantes que ficarem em situação IRREGULAR junto ao Enade 
2017 devem ser inscritos pela IES como Estudantes Irregulares no 
Enade 2018, ou em edições subsequentes, para que sua situação seja 
regularizada; 

 Considerando que o Enade é componente curricular obrigatório dos 
cursos de graduação, depreende-se que os estudantes em situação 
irregular não integralizaram o conjunto de componentes curriculares 
que caracterizam a integralização do curso, não sendo cumpridos os 
critérios necessários para a colação de grau e a expedição de seus 
diplomas; 
 



 Autorizar o cadastro dos Estudantes habilitados para o Enade 2017, a partir 
de lista disponibilizada pelo Inep, que tem como referência as informações 
prestadas ao Censo da Educação Superior; 

 Incluir Estudantes habilitados para o Enade 2017 que não estejam na lista 
disponibilizada pelo Inep, desde que justifiquem o motivo da inclusão; 

 Excluir Estudantes que estejam na lista disponibilizada pelo Inep e que não 
estejam habilitados no Enade 2017 para o Curso relacionado da IES, desde 
que justifiquem o motivo da exclusão; 

 Informar os dados acadêmicos dos Estudantes, quando estes não estiverem 
na lista do Censo da Educação Superior; 

 Divulgar e incentivar os Estudantes inscritos a realizarem O CADASTRO no 
período previsto (Das 10h do dia 14/08/2017 às 23h59min doa dia 
26/11/2017),  quando deverão informar seus dados pessoais e de contato, e 
indicar atendimento especializado e/ou específico, se for o caso. 

 Supervisionar o cadastro dos Estudantes de sua IES e conferir se todos os 
Estudantes inscritos realizaram o cadastro. 

 Caso algum Estudante inscrito não tenha realizado o cadastro é 
responsabilidade do Coordenador de Curso contatá-lo para efetivação do 
cadastro, considerando que essa etapa é indispensável para o 
preenchimento do Questionário do Estudante. 
 

Inscrições no Sistema Enade e Cadastro do Estudante  



Cadastro do Estudante 

 A coordenação do curso deverá disponibilizar o Edital Enade em local visível 
e de fácil acesso aos estudantes, além do envio e estes por e-mail; 

 É a partir do cadastro do estudante que será possível a solicitação de 
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO e/ou ESPECÍFICO.  

 Atendimento ESPECIALIZADO: oferecido a pessoas com baixa visão, 
cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, 
surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit 
de atenção, autismo e discalculia. 
 Atendimento ESPECÍFICO: oferecido a gestantes, lactantes, idosos ou 
pessoa com outra condição específica. 

 Dispor de laudo médico que motiva a solicitação de ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO, no qual devem constar: 

 a identificação do Estudante (nome completo); 
 o diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e 
o Código correspondente a Classificação Internacional de Doença – CID; 
 a assinatura, o carimbo e a identificação do médico com o respectivo 
registro no Conselho Regional de Medicina - CRM. 

 
 



Da Estrutura do Exame  

 As provas do Enade 2017, em cada uma das áreas avaliadas, serão elaboradas 
a partir do Banco Nacional de Itens da Educação Superior, tendo como base o 
disposto nas Diretrizes de Prova publicadas na Página do Inep; 
 O Enade tem como objetivo geral avaliar o desempenho dos Estudantes em 
relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, às 
habilidades e competências para a atualização permanente e aos 
conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do 
conhecimento. 
 A prova do Enade 2017, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a avaliação 
do Componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as áreas e um 
Componente específico. 

 
 

  
 

FORMAÇÃO GERAL 
10 questões  

(2 discursivas e 8 de 
múltipla escolha)  

 

COMPONENTE 
ESPECÍFICO 
30 questões  

(3 discursivas e 27 de 
múltipla escolha)  

 



Da Estrutura do Exame  

 O Enade 2017 é composto ainda pelo Questionário do Estudante, de 
preenchimento obrigatório para todos os estudantes inscritos na condição de 
concluintes regulares. O não preenchimento por completo do referido 
instrumento ensejará irregularidade do estudante perante o Exame; 
 A possibilidade de alteração de local de prova (de responsabilidade da IES)  
deverá estar disponível assim que a inscrição de concluintes estiver acessível, 
entretanto, o edital menciona apenas essa possibilidade para alunos EAD.  

 
 
 

  
 

Dos Horários da Prova 

 No dia de realização do Exame, os portões de acesso aos locais de prova serão 
abertos às 12h e fechados às 13h, de acordo com o horário oficial de Brasília-DF, 
sendo vedada a entrada do Estudante após o fechamento dos portões; 

 A aplicação da prova terá início às 13h30min, horário oficial de Brasília-DF, em 
todas as Unidades da Federação. 



Dos Resultados  

 Os resultados do Enade 2017 serão expressos numa escala de cinco níveis 
e divulgados na forma do art. 34 da Portaria Normativa nº40 de 12 de 
dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010; 
 Os Estudantes poderão acessar os seus resultados individuais do Enade 
2017 em data a ser posteriormente divulgada, mediante inserção do 
número do CPF e senha; 
 A divulgação dos resultados das IES no Enade 2017 será realizada por meio 
dos seguintes relatórios: Curso, Instituição e Síntese de Área; 
 As informações constantes nos relatórios consideram: o Conceito Enade; o 
desempenho dos estudantes (mínimo, máximo, média, mediana e desvio-
padrão); a percepção dos concluintes sobre a prova (em resposta ao 
Questionário de Percepção sobre a Prova, por item); os resultados 
percentuais das respostas ao Questionário do Estudante (por item); o 
percentual de acertos das questões objetivas (por item); e algumas 
informações estatísticas da prova (como média das notas nas questões 
discursivas). 

 
 

  



Das Dispensas  

 Estudantes habilitados ao Enade 2017 que não participarem da prova 
realizada no dia 26 de novembro de 2017, poderão solicitar dispensa do 
Exame; 
 Os Estudantes interessados deverão apresentar solicitação formal de 
dispensa, com fundamento nos §§4º e 5º do artigo 33-G da Portaria 
Normativa MEC n.º 40, de 12 de dezembro de 2007,republicada em 29 de 
dezembro de 2010. 

§ 4º O estudante que não tenha participado do ENADE por motivos de saúde, 
mobilidade acadêmica ou outros impedimentos relevantes de caráter pessoal, 
devida e formalmente justificados perante a instituição, terá no histórico escolar a 
menção "estudante dispensado de realização do ENADE”, por razão de ordem 
pessoal". 
§ 5º O estudante que não tiver sido inscrito no ENADE por ato de 
responsabilidade da instituição terá inscrito no histórico escolar a menção 
"estudante não participante do ENADE, por ato da instituição de ensino." 

 A solicitação de dispensa, a ser eletronicamente apresentada para análise, 
deverá conter, obrigatoriamente, o original ou a cópia autenticada do 
documento comprobatório do impedimento de participação no Enade 
2017. 
  

 



Das Dispensas  

 O Estudante deverá seguir rigorosamente as instruções da Página do Inep: 
http://portal.inep.gov.br para o registro da solicitação de dispensa e 
inserção eletrônica do documento comprobatório estabelecido neste Edital; 
 Os critérios para deferimento das solicitações de dispensa estão 
disponíveis no Anexo I do Edital; 
 Caberá à IES analisar os pedidos de dispensa; 
 Os Estudantes cujos pedidos de dispensa formulados com base no item 
14.2 forem deferidos pelas IES deverão ter, em seu histórico escolar, 
conforme o caso, uma das menções referidas pelos §§ 4º e 5º do art. 33-
G da Portaria Normativa MEC nº 40 de 12 de dezembro de 2007, 
republicada em 26 de dezembro de 2010; 
 O resultado do processo de dispensa deverá ser registrado no sistema 
pelo Coordenador de Curso, por meio de ambiente do Coordenador no 
Sistema Enade, disponível no endereço:http://enade.inep.gov.br, no período 
de 22 de dezembro de 2017 a 31 de janeiro de 2018.  

 



Das Dispensas  

 Os Estudantes com pedido de dispensa deferido farão parte do Relatório de 
Regularidade junto ao Enade 2017, disponível para consulta a partir de 20 de 
dezembro de 2017 no endereço: http:// enade. inep. gov. br; 
 Os Estudantes habilitados que não participaram do Enade 2017 pelos motivos 
previstos no § 4º do art. 33-G da Portaria Normativa MEC nº 40 de 12 de 
dezembro de 2007, republicada em 26 de dezembro de 2010, e que tiveram seu 
pedido de dispensa indeferido junto à IES, poderão solicitar recurso ao Inep, 
exclusivamente por meio do Sistema Enade, disponível no endereço: 
http://enade.inep.gov.br, no período de 05 de fevereiro de 2018 a 23 de 
fevereiro de 2018; 
 O Estudante que não preencher o Questionário do Estudante, ficará em 
situação Irregular no Enade 2017, mesmo que tenha realizado o Exame; 
 O Questionário do Estudante ficará disponível para preenchimento até o dia 
26 de novembro de 2017, no endereço http:// enade. inep. gov. br; 
 O Estudante que tenha solicitação de dispensa do Enade 2017 deferida terá 
regularidade perante o Exame somente se apresentar preenchimento completo 
do Questionário do Estudante; 
 A relação de Estudantes com pedidos de recurso deferidos pelo Inep será 
divulgada na Página do Inep na data provável de 23 de março de 2018.  

 



Das Dispensas  

 Critérios para deferimento de dispensa - Enade 2017 
 Acidentes; 
 Assalto; 
 Casamento (até 9 dias); 
 Roubo ou furto do Documento de Identificação; 
 Atividade curricular ou afim; 
 Luto (8 dias); 
 Acompanhamento de cônjuge (Poderes Executivo e Legislativo); 
 Saúde (atestado médico); 
 Licença Maternidade (180 dias); 
 Licença Paternidade (5 dias); 
 Trabalho; 
 EAD - situação de estudante de curso de educação a distância sem alteração 
de localidade de aplicação de prova pela IES. 
 Estudantes dos cursos das áreas avaliadas no Enade 2017 que colaram grau até 
o último dia do período de retificações; 
 Estudantes oficialmente matriculados que cursaram atividades curriculares 
fora do Brasil, na data de realização do Enade 2017, em instituição conveniada 
com a IES de origem; 
 Informação incorreta do Local de Prova no Cartão de Informação. 



 

Obrigada! 
 

Contatos  UFSM 
(55) 3220.8182 (COPLAI) 
(55) 3220.8784 (COPLAI) 

pi@ufsm.br 
 

Contatos INEP  
enade@inep.gov.br  

mailto:pi@ufsm.br

