
Enade 2017

Orientação aos Alunos Concluintes
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O que é o Enade?

 O Enade é um exame trienal, que avalia a

formação dos alunos dos cursos de

graduação;

 O Enade é operacionalizado pelo Inep;

 Cada curso de graduação passa por Enade

a cada três anos;
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Importância do Enade - IES

 O resultado do Enade e o Questionário do

Estudante irão compor o Conceito Preliminar de

Curso (CPC), nota do curso atribuída pelo MEC

 Os CPCs irão compor o Índice Geral de Cursos

Avaliados da Instituição (IGC), nota da UFMS

atribuída pelo MEC

 Esses indicadores determinam, respectivamente, a

qualidade de cursos de graduação e da instituição

 Quanto mais bem avaliado um curso, maiores os

recursos orçamentários que a UFMS irá receber



Importância do Enade - Aluno

 O Enade é componente curricular obrigatória

– O aluno não inscrito ou ausente na prova ficará

em situação irregular

– Enquanto não sanada a irregularidade o aluno

não poderá colar grau, ficando retido na

instituição até ser regularizado

 Está em trâmite proposta de se inserir a

nota do Enade do aluno em seu histórico

escolar



Importância do Enade - IES

 Por isso é fundamental:

– Responder ao Questionário do Estudante com

FIDEDIGNIDADE, atribuindo a nota para cada quesito

de modo a expressar a realidade do curso;

– Realizar o Exame com RESPONSABILIDADE, utilizando

todo o conteúdo apreendido ao longo do curso;

– Lembre-se: A nota de seu curso irá acompanhá-lo por

toda a sua vida profissional!



Quem deve fazer a prova do 
Enade?

 Para os Bacharelados e Licenciatura:

Somente os alunos dos Cursos previstos no

Edital do Enade 2017 que tenham:

– 80% ou mais de carga horária cumprida até

31.08.2017; ou

– Expectativa de concluir até julho de 2018
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Quem deve fazer a prova do 
Enade?

 Para os cursos tecnológicos: Somente os

alunos dos Cursos previstos no Edital do

Enade 2017 que tenham:

– 75% ou mais de carga horária cumprida até o dia

31.08.2017; ou

– Expectativa de concluir até dezembro de 2017
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Obrigações do Aluno em relação 
ao Enade 2017

 Conhecer o teor do Edital Enade 2017 –

Edital Inep n.º 26, de 16 de junho de 2017,

publicado no DOU em 19.06.2017 (itens 5 e

15)

 O aluno concluinte ficará regular se,

cumulativamente:

– Preencher o cadastro de concluintes;

– Responder ao questionário do estudante;

– Realizar a prova

– Não descumprir as normas do Edital do Enade



Prazos do Aluno em Relação ao 
Enade 2017

 Cadastro de Concluintes (Obrigatório)

– O que o aluno deve fazer?

 Preencher dados conforme item 5 do edital (CPF, 

telefone, email, etc.)

– Onde o aluno preenche?

 Sistema Enade, em página a ser disponibilizada

– Até quando tem de preencher?

 14.08.2017 a 26.11.2017



Prazos do Aluno em Relação ao 
Enade 2017

 Solicitação de Atendimento Especializado

– O que o aluno deve fazer?

 Solicitar atendimento específico para sua 

necessidade/deficiência (itens 5.6 a 5.8 do Edital)

– Onde o aluno solicita?

 Sistema Enade, em página a ser disponibilizada no 

próprio Cadastro de Concluintes

– Até quando tem de solicitar?

 14.08.2017 a 03.09.2017



Prazos do Aluno em Relação ao 
Enade 2017

 Atendimento pelo Nome Social (candidato 

Travesti/Transexual)

– O que o aluno deve fazer?

 Solicitar atendimento pelo nome social (item 5.9 do 

edital)

– Onde o aluno solicita?

 Sistema Enade, em página a ser disponibilizada no 

próprio Cadastro de Concluintes

– Até quando tem de solicitar?

 04.09.2017 a 08.09.2017



Prazos do Aluno em Relação ao 
Enade 2017

 Responder Questionário do Estudante 

(Obrigatório)

– O que o aluno deve fazer?

 Responder questões do Questionário do Estudante

– Onde o aluno deve responder?

 Sistema Enade, em página a ser disponibilizada no 

próprio Cadastro de Concluintes

– Até quando tem de responder?

 28.08.2017 a 26.11.2017



Prazos do Aluno em Relação ao 
Enade 2017

 Atenção!

 O Aluno que não preencher o Questionário 

do Estudante ficará em situação irregular

no Exame, ainda que faça a prova.

 Nesse caso, ficará retido na UFMS até julho 

de 2018, quando poderá ser regularizado, 

ficando até essa data impossibilitado de 

colar grau.



Prazos do Aluno em Relação ao 
Enade 2017

 Visualizar Local de Prova

– O que o aluno deve fazer?

 Visualizar o local de prova

– Onde o aluno visualiza o local de prova?

 Sistema Enade, em página a ser disponibilizada no 

próprio Cadastro de Concluintes ou sistema equivalente

– A partir de quando estará disponível?

 13.11.2017



Prazos do Aluno em Relação ao 
Enade 2017

 Data da Prova: 26.11.2017 (sujeita a 

alteração a critério do Inep)



Prazos do Aluno em Relação ao 
Enade 2017

 Atenção!

 O Aluno que não realizar o Exame ficará em

situação irregular no Enade, ainda que

preencha o Questionário do Estudante;

 Nesse caso, somente poderá solicitar

dispensa pelos motivos previstos no Anexo

do Edital do Enade, ficando a critério do Inep

deferir ou não a solicitação;



Prazos do Aluno em Relação ao 
Enade 2017

 Atenção!

 Não sendo possível/deferida a dispensa,

ficará retido na UFMS até julho de 2018,

quando poderá ser regularizado, ficando até

essa data impossibilitado de colar grau

 A Dispensa não é certa! Não deixem de

fazer a prova!



Regularidade do Aluno Concluinte

 Só ficará em situação regular o aluno que 

cumulativamente:

– Preencher o Cadastro de Concluintes

+

– Responder o Questionário do Estudante

+

– Realizar a prova

+

Cumprir as disposições do Edital (itens 5 e 15)



Questionário do Estudante

 Padrão de Perguntas:

– Escala de 1 a 6

– Quanto mais próximo de 1, pior a qualidade do curso 

quanto ao quesito;

– Quanto mais próximo de 6, melhor a qualidade do 

curso quanto ao quesito;



Prova

 Componente Formação Geral:

– 2 Discursivas

– 8 Objetivas

 Componente Específica:

– 3 Discursivas

– 27 Objetiva



Prova

 Exemplo de Questão Discursiva



Prova

 Exemplo de Questão Objetiva



Boa Prova!


