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O ENADE
D
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(Enade) é um componente curricular obrigatório, sem
este o estudante não integraliza seus estudos, ficando
em situação irregular. Desta forma, não poderá colar
grau nem ser diplomado.

ESTUDANTES CONCLUINTES

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE

São os estudantes que tenham expectativa de
conclusão de curso até julho de 2019 ou que
tenham cumprido 80% (oitenta por cento) ou mais
da carga horária mínima do currículo do curso da
IES e não tenham colado grau até o último dia do
período de retificação de inscrições do Enade 2018
(31/08/2018).

O Questionário do Estudante é obrigatório, deve
ser preenchido no período de 03 de setembro a 21
de novembro de 2018, no Sistema de Cadastro do
Estudante. A partir do dia 9 de novembro o
concluinte habilitado a participar do Enade 2018
poderá acessar a informação sobre seu local de
prova após o preenchimento do Questionário,
quando será permitida a impressão do Cartão de
Informações do Estudante. O concluinte que não
responder ao Questionário do Estudante ficará em
situação irregular junto ao Enade.

OBJETIVO
O objetivo do Enade é avaliar o desempenho dos
estudantes com relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de
graduação, o desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias ao aprofundamento da
formação geral e profissional, e o nível de atualização
dos estudantes com relação à realidade brasileira e
mundial, integrando o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (Sinaes).

CURSOS DA UNIFESSPA SELECIONADOS NO ENADE
2018 :
a) Administração;
b) Ciências Contábeis;
c) Ciências Econômicas;
d) Comunicação Social - Jornalismo;
e) Direito;
f) Psicologia.

ESTUDANTES INGRESSANTES
São os estudantes que tenham iniciado o respectivo
curso no ano da edição do Enade, que estejam
devidamente matriculados e que tenham de 0% a
25% da carga horária mínima do currículo do curso
integralizada até o último dia do período de
retificação de inscrições (31/08/2018).

ESTUDANTES QUE DEVERÃO SER INSCRITOS
Deverão ser inscritos no Enade 2018 os estudantes
Ingressantes e Concluintes habilitados nos cursos
enquadrados, pelo exame no ano de 2018.
A inscrição é de responsabilidade da coordenação
do curso.

ESTUDANTES QUE DEVERÃO REALIZAR A PROVA
A prova é obrigatória para os estudantes inscritos
na situação de concluintes. Já os estudantes
ingressantes serão inscritos, porém serão
dispensados da realização da prova.
CADASTRO DOS ESTUDANTES CONCLUINTES
Entre os dias 14 de agosto e 21 de novembro, os
estudantes concluintes regulares também deverão
fazer o próprio cadastro, no Sistema Enade.
Previamente inscrito pela coordenação do curso, o
candidato deverá criar login e senha, para ter
acesso ao Sistema Enade. Para fazer o cadastro é
necessário informar o CPF, um número de telefone
com DDD e um e-mail.

AUSÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO EXAME
O estudante que faltar à prova, ficará em situação
irregular junto ao ENADE. Assim, não poderá colar
grau até que sua situação seja regularizada no ano
posterior.

COMPOSIÇÃO DA PROVA
A prova terá dez questões do componente de
formação geral (comum a todos os estudantes),
sendo duas discursivas e oito de múltipla escolha; e
30 questões nos componentes específicos de cada
área, sendo três discursivas e 27 de múltipla
escolha.
DATAS IMPORTANTES
De 14/08/2018, às 23h59
do dia 21/11/2018

Cadastro dos Estudantes
Concluintes.
Preenchimento do Questionário do
Estudante.

De 03/09/2018 às 23h59
do dia 21/11/2018

Divulgação dos Locais de Prova no
Sistema Enade.

A partir de 09/11/2018

Aplicação da Prova.

25/11/2018
Observação: Horários de Brasília - DF

APLICAÇÃO DA PROVA DO ENADE
Aplicação do Exame

25 de novembro

Abertura dos portões

12h

Fechamento dos portões

13h

Início da prova

13h30

Término da prova

17h30
Observação: Horários de Brasília - DF

