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O QUE É O ENADE 

 
 
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE foi criado pelo Ministério da 
Educação (MEC), juntamente com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES). 
 
O ENADE compõe o conjunto dos 3 procedimentos de avaliação do SINAES, que são: 
 

 Avaliação das Instituições de Educação Superior; 

 Avaliação dos Cursos de Graduação e; 

 Avaliação dos Estudantes. 
 

O ENADE afere diretamente a qualidade dos cursos e das instituições, pois o desempenho dos 
estudantes no Exame gera conceitos que traduzem a excelência institucional e do curso:  Índice 
Geral dos Cursos (IGC) e Conceito Preliminar de Cursos (CPCs), respectivamente.  
 
Legislação ENADE:  
 

 Lei Ministerial 10.861/2004: Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior e o ENADE; 

 Portaria 40 republicada em 23/12/2010: Altera procedimentos de Avaliação do 
SINAES; 

 Portaria MEC: 06 de 27.03.2013: Consolida o Exame Nacional de Desempenho 2013; 

 Portarias Regulatórias, nº 240 publicadas em 10.05.2013, diretrizes de cada Área e 
Curso que realizará o ENADE em 2013: descrevem os conteúdos, habilidades e 
competências aferidas por área/curso de enfermagem; 

 Portarias Regulatórias, nº 244 publicadas em 10.05.2013, diretrizes de cada Área e 
Curso que realizará o ENADE em 2013: descrevem os conteúdos, habilidades e 
competências aferidas por área/formação geral; 

 Portarias Regulatórias, nº 250 publicadas em 10.05.2013, diretrizes de cada Área e 
Curso que realizará o ENADE em 2013: descrevem os conteúdos, habilidades e 
competências aferidas por área/curso de Tecnologia em Agronegócio; 
 

O ENADE é gerenciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), que é uma autarquia do Ministério da Educação. 
 
CONHEÇA O SITE DO INEP E O INEP/ENADE 
 
Site do INEP -  www.inep.gov.br 

Site do INEP - ENADE – http://portal.inep.gov.br/ENADE ou http://enade.inep.gov 
 
 

ENADE e DIPLOMA 
 

 
O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação. 
A regularidade do estudante, junto ao Inep – ENADE é condição prévia para a conclusão de curso 
de graduação, colação de grau, expedição e respectivo registro do diploma. 
 
A colação de grau e o recebimento do diploma estão condicionados à regularidade junto ao 
ENADE-INEP. 
 
 
 
 

http://www.inep.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/enade
http://portal.inep.gov.br/enade
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OBJETIVO DO ENADE 

 
 

O ENADE é um exame destinado a avaliar o desempenho dos estudantes com relação: 
 

 Aos conteúdos, habilidades e competências previstas nas Diretrizes Nacionais (DCNs 
e Catálogo de Cursos); 

 Aos conteúdos previstos nas Legislações de regulamentação do Exercício 
Profissional; 

 À apropriação dos conteúdos científicos da área e a capacidade de aplicação na 
resolução dos principais problemas sociais; 

 Ao nível de atualização sobre os principais acontecimentos ocorridos na realidade 
brasileira e mundial; 

 
 

ÁREAS E CURSOS AVALIADOS PELO ENADE EM 2013 
 
 

O ENADE é realizado anualmente como procedimento avaliativo do SINAES.  
As mesmas áreas/cursos são avaliadas a cada 3 anos (trienalmente).  
 
I - No ano de 2013 serão avaliadas as áreas/cursos que conferem diploma de bacharel em:  
 a) Agronomia; b) Biomedicina; c) Educação Física; d) Enfermagem; e) Farmácia; f) 
Fisioterapia; g) Fonoaudiologia; h) Medicina; i) Medicina Veterinária; j) Nutrição; k) 
Odontologia; l) Serviço Social; e m) Zootecnia.  

 
II - que conferem diploma de tecnólogo em:  
a) Agronegócio; b) Gestão Hospitalar; c) Gestão Ambiental; e d) Radiologia. 

 
 

ESTUDANTES HABILITADOS AOS ENADE 
 
 

I - estudantes ingressantes, aqueles que tenham iniciado o respectivo curso com matrícula no 
ano de 2013 e que tenham concluído até 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária mínima do 
currículo do curso até o término do período de 20 a 30.08.2013;  
 
II - estudantes concluintes dos Cursos de Bacharelado, aqueles que tenham expectativa de 
conclusão do curso até julho de 2014, assim como aqueles que tiverem concluído mais de 80% 
(oitenta por cento) da carga horária mínima do currículo do curso da IES até o término do período 
de 20 a 30.08.2013; 
III - estudantes concluintes dos Cursos Superiores de Tecnologia, aqueles que tenham 
expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2013, assim como aqueles que tiverem 
concluído mais de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária mínima do currículo do curso 
da IES até o término do período de 20 a 30.08.2013. 
 
 

ESTUDANTES HABILITADOS A FAZER A PROVA 
 

 

 Os estudantes concluintes têm várias obrigações, sendo que as indispensáveis são: 
responder ao Questionário do Estudante, comparecer e fazer a prova.  

 A caracterização de estudante na condição de concluinte obrigado ao ENADE 2013 não 
está condicionada à regularidade de matrícula. 

 Confira no site da FCAT – www.fcat.edu.br ou www.inep.gov.br/ENADE ou 
http://portal.inep.gov.br. http://ENADE.inep.gov.br a partir de 20.09.2013, quem são os 

http://www.inep.gov.br/enade
http://portal.inep.gov.br/
http://enade.inep.gov.br/
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estudantes concluintes a realizar a prova e, a partir de 22.10 a 24.11.2013, preencher o 
questionário do estudante. A consulta individual ao local de prova e impressão do Cartão 
de Informação do Estudante será precedida do preenchimento do Questionário do 
Estudante. 
 
 

CRONOGRAMA E RESPONSABILIDADES 
 
 

 09.07 a 16.08 - FCAT inscrever os estudantes Ingressantes e concluintes ao ENADE; 

 20 a 30.08 – Período de divulgação pelo MEC da lista dos estudantes inscritos pela IES; 

 20 a 30.08 – Período de retificação ou inscrição intempestiva de estudantes habilitados ao 
ENADE; 

 20/09 – Divulgação eletrônica pelo MEC da lista dos alunos concluintes. 

 22.10 a 24.11. – Período para os alunos preencherem o questionário eletrônico e 
consultarem o local da prova. 
 

 
DIA DA PROVA 

 
 

A prova é obrigatória para os estudantes concluintes do curso Superior de Tecnologia em 
Agronegócio. 
 

 Data: 24 de novembro de 2013, às 13h (horário de Brasília) e às 12h, em Castanhal. 

 Duração: 4h; 

 Documentos necessários: RG (com foto) e CPF (documentos cadastrados no ENADE); 

 Chegar ao local da prova com, pelo menos, 45 minutos de antecedência; 

 Levar caneta preta, lápis e borracha; 

 Não é permitida a utilização de recursos auxiliares: calculadoras; textos; etc.; 

 Passar as respostas das questões objetivas e dissertativas no cartão resposta.  
 
 

ATENÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
 

 Ler, cuidadosamente, as instruções do caderno de provas; 

 Ler, com atenção, os enunciados das questões da prova; 

 Dedicar-se a compreender e interpretar o que os enunciados estão pedindo; 

 Responder exatamente o que as questões estão solicitando (se necessário retome o 
enunciado); 

 Nas questões discursivas, produzir textos compreensíveis e com respeito à norma culta da 
língua portuguesa; 

 Ficar atento à numeração das questões que deverão ser respondidas; 

 O número de questões a serem respondidas por todas as áreas é 40 (10 de formação geral e 
30 de conteúdos específicos);  

 Administrar o tempo de realização da prova, incluindo nas 4 horas, a ação de passar as 
respostas para o cartão-resposta; 

 As questões de percepção sobre a prova não geram resultados e não são obrigatórias. 
 
 

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE (QE) 
 
 

O questionário do estudante é um instrumento de coleta de informações do ENADE e tem 
por objetivo colher informações sobre o perfil sócio econômico e afere dados pedagógicos e 
estruturais do curso, que gera conceito de qualidade. 
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O preenchimento do questionário do estudante (QE) é obrigatório para os estudantes 
concluintes das áreas avaliadas em 2013. No caso da FCAT, são concluintes do Curso de 
Agronegócio. 

 
Período de preenchimento: 22 de outubro a 24 de novembro de 2013, nos sites informados 
acima. 
 
Seguem exemplos de questões que estão no Questionário referente à Dimensão pedagógica e de 
Estrutura física que somam 10% do cálculo do conceito dos cursos (CPC). 
 
1. Na maioria das vezes, os planos de ensino (que nos cursos presenciais são chamados de 
Programa de Disciplina) apresentados pelos professores contêm os seguintes aspectos: objetivos, 
metodologias de ensino e critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina? 

 
Somente a alternativa A é pontuada para o curso. 

 
2. Os equipamentos e ou materiais disponíveis nos ambientes para aulas práticas são suficientes 
para o número de estudantes? 
                        
                          Somente as alternativas A e B são pontuadas para o curso. 
 
 

 
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO ESTUDANTE 

 
 
Os estudantes concluintes conhecerão o local de prova após o preenchimento do Questionário do 
Estudante, por meio da impressão do Cartão de Informação do Estudante, cujo acesso depende 
da conclusão do formulário. 
 
Estudantes ingressantes e irregulares são dispensados de preencher o questionário do estudante. 
 
 
                                                                   

A PROVA 
 
 
A prova avaliará: 
 

 Conteúdos, habilidades e competências previstos nas Diretrizes Nacionais (DCNs e 
Catálogo de Cursos); 

 Conteúdos previstos nas Legislações de regulamentação do Exercício Profissional; 

 A apropriação dos conteúdos científicos da área e a capacidade de aplicação na 
resolução dos principais problemas sociais; 

 O nível de atualização sobre os principais acontecimentos ocorridos na realidade 
brasileira e mundial; 

  
A prova terá 40 questões, divida em 2 partes, uma de Componente de Formação Geral e outra de 
Componente Específico. 
O componente de Formação Geral terá 10 (dez) questões, sendo 2 (duas) discursivas e 8 (oito) de 
múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de caso, simulações e interpretação 
de textos compostas de imagens, gráficos e tabelas. 
O componente de formação específica terá 30 (trinta) questões, sendo 27 (vinte e sete) questões 
de múltipla escolha e 3 (três) questões discursivas. 
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AS QUESTÕES DO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL ABORDARÃO ALGUNS DENTRE 
OS SEGUINTES TEMAS: 

 
 

I. Arte e cultura;  
II. Avanços tecnológicos;  
III. Ciência, tecnologia e inovação;  
IV. Democracia, ética e cidadania;  
V. Ecologia/biodiversidade;  
VI. Globalização e geopolítica;  
VII. Políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa, 
desenvolvimento sustentável; 
VIII. Relações de trabalho;  
IX. Responsabilidade social: setor público, privado, terceiro setor;  
X.  Sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão/exclusão, relações de gênero; 
XI. Tecnologias de Informação e Comunicação;  
XII. Vida urbana e rural;  
XIII. Violência. 
 
 
NO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL, SERÃO VERIFICADAS AS CAPACIDADES DE: 
 
 
I- ler e interpretar textos;  
II - analisar e criticar informações; 
III - extrair conclusões por indução e/ou dedução;  
IV - estabelecer relações, comparações e contrastes em diferentes situações;  
V - detectar contradições;  
VI - fazer escolhas valorativas avaliando consequências;  
VII - questionar a realidade;  
VIII - argumentar coerentemente. 
 
 
NO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL OS ESTUDANTES DEVERÃO DEMONSTRAR 
COMPETÊNCIA PARA: 
 
 
I - projetar ações de intervenção;  
II - propor soluções para situações-problema;  
III - construir perspectivas integradoras;  
IV - elaborar sínteses;  
V - administrar conflitos;  
VI – atuar segundo princípios éticos. 
 
 
COMPONENTE ESPECÍFICO 

 
 

Para conhecer sobre o Componente Específico de seu Curso/Área, acesse a Portaria nº 250 de 
10.05.2013, publicada em 13.05.2013, que está em ENADE, no portal do Inep - Legislação. 
Para conhecer as provas e gabaritos realizados para sua área em anos anteriores, acesse Provas 
e Gabaritos, no site do Inep, e selecione os anos 2010 e 2007. 
 
 
 
 
 

http://portal.inep.gov.br/legislacao-2011
http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos
http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos
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CONCEITOS E IMPACTOS DO ENADE 

 
 

Os resultados do ENADE geram 2 conceitos, o Conceito ENADE e o Índice de Diferença de 
Desempenho (IDD). Ambos integram 2 outros conceitos que geram indicadores de qualidade dos 
cursos e da Instituição: o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos 
(IGC). 
Os cursos que obtiverem conceito menor que 3 (três) no ENADE são obrigados a requerer 
reconhecimento ou renovação de reconhecimento e a suspensão imediata do processo seletivo 
(vestibular) para ingresso de novos alunos. 
 

 
CONCEITO ENADE 

 
 
Será calculado a partir do desempenho dos estudantes concluintes na prova, extraídos das 
médias ponderadas, com os seguintes pesos: 

 75% como resultado do desempenho na parte de Conteúdos Específicos; 

 25% como resultado do desempenho na parte de Formação Geral. 
 
O conceito ENADE afere o produto final da aprendizagem dos estudantes, tendo como referência 
o desenvolvimento das competências previstas para aquela área de conhecimento. 
É a nota do curso, calculada de forma relativa ao desempenho geral de todos os participantes da 
prova num determinado tipo de curso. Observe que somente o desempenho dos concluintes gera 
a nota ENADE. 
As instituições que obtiverem nota menor que 3 (Três) no ENADE serão penalizadas. 
 

 
 

CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO (CPC) 
 

 
O CPC é um indicador da qualidade do curso de graduação, gerado por meio da aferição dos 
seguintes componentes: 

 as informações de infraestrutura e instalações físicas; 

 recursos didático-pedagógicos; 

 corpo docente vinculado a um curso (titulação e dedicação ao curso); 

 o desempenho obtido pelos estudantes concluintes no ENADE; 

 os resultados do Indicador da Diferença entre os Desempenhos Esperado e 
Observado (IDD). 

 
 

COMPOSIÇÃO DO CPC: 
 

 

 Resultados do ENADE (60%), sendo: 
- 15% o desempenho dos concluintes; 
- 15% o desempenho dos ingressantes; 
- 30% o IDD. 

 Insumos (40%), sendo:  
- 20% a titulação de doutores; 
- 5% a titulação de mestres; 
- 5% - regime de trabalho docente parcial ou integral; 
- 5% a infraestrutura (aferido por meio do QE); 
- 5% questão pedagógica (aferido por meio do QE) 
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                                 ÍNDICE GERAL DOS CURSOS (IGC) 

 
 

 Médias dos últimos CPCs, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos 
computados. 

 Médias dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu 
(CAPES). 

 Distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino da graduação e pós-
graduação. 

 
No caso da FCAT, que ainda não tem pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado), o IGC 
é média dos CPCs dos Cursos, ponderada pelo número de matrícula em cada curso. 

 
 

 
LEMBRETE: 
A obrigatoriedade de realizar a prova é de todos os estudantes CONCLUINTES, mesmo para 
aqueles que por ventura não tiveram êxito no preenchimento completo do Questionário do 
Estudante. 
 
 
QUEM SÃO OS CONCLUINTES: 
A) TODOS OS ALUNOS QUE CONCLUIRÃO O CURSO DE AGRONEGÓCIO, ATÉ JULHO DE 
2014. 
B) TODOS OS ALUNOS QUE JÁ CURSARAM MAIS DE 75% DA CARGA HORÁRIA DO 
CURSO, LISTADO ACIMA. 
 

 
ALUNOS: VALORIZEM SEUS DIPLOMAS! PARTICIPEM DO ENADE! 

 
 


