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SÍNTESE DO ENADE  

ANO  DATA DA 
PROVA  

NUM. 
PORTARIA  

QUEM É INGRESSANTE  QUEM É CONCLUINTE  DISPENSADOS  

2004  

07/11  

107  Aqueles que tiverem concluído, até a data inicial 
do período de inscrição, entre 7% a 22% 
(inclusive) da carga horária mínima do currículo 
do curso  

Aqueles que tiverem concluído, até a data inicial do 
período de inscrição, pelo menos 80% da carga horária 
mínima do currículo do curso  Conforme lista  

2005  06/11  2.205  Aqueles que, até o dia 1º de agosto de 2005, 
tiverem concluído entre 7% e 22% (inclusive) da 
carga horária mínima do currículo do curso  

Aqueles que, até o dia 1º de agosto de 2005, tiverem 
concluído pelo menos 80% da carga horária mínima do 
currículo do curso  

Os estudantes que 
colarem grau até o dia 18 
de agosto de 2005  

2006  12/11  603  Aqueles que, até o dia 1º de agosto de 2006, 
tiverem concluído entre 7 e 22% (inclusive) da 
carga horária mínima do currículo do curso  

Aqueles que, até o dia 1º de agosto de 2006, tiverem 
concluído pelo menos 80% da carga horária mínima do 
currículo do curso  

Os estudantes que 
colarem grau até o dia 18 
de agosto de 2006  

2007  11/11  05  Aqueles que, até o dia 1º de agosto de 2007, 
tiverem concluído entre 7 e 22% (inclusive) da 
carga horária mínima do currículo do curso  

Aqueles que, até o dia 1º de agosto de 2007, tiverem 
concluído pelo menos 80% da carga horária mínima do 
currículo do curso  

Os estudantes que 
colarem grau até o dia 18 
de agosto de 2007  

2008  09/11  03  Aqueles que, até o dia 1º de agosto de 2008, 
tiverem concluído entre 7% (sete por cento) e 
22% (vinte e dois por cento, inclusive) da carga 
horária mínima do currículo do curso  

Aqueles que, até o dia 1º de agosto de 2008, tiverem 
concluído pelo menos 80% (oitenta por cento) da carga 
horária mínima do currículo do curso  

Os estudantes que 
colarem grau até o dia 31 
de agosto de 2008  

2009  08/11  08  Aqueles que, até o dia 1º de agosto de 2009, 
tiverem concluído entre 7% (sete por cento) e 
22% (vinte e dois por cento), inclusive, da carga 
horária mínima do currículo do curso  

Aqueles que, até o dia 1º de agosto de 2009, tiverem 
concluído pelo menos 80% (oitenta por cento) da carga 
horária mínima do currículo do curso  

Os estudantes que 
colarem grau até o dia 31 
de agosto de 2009  

2010  21/11  05  Aqueles que, até o dia 2 de agosto de 2010, 
tiverem concluído entre 7% (sete por cento) e 
22% (vinte e dois por cento), inclusive, da carga 
horária mínima do currículo do curso  

Aqueles que, até o dia 2 de agosto de 2010, tiverem 
concluído pelo menos 80% (oitenta por cento) da carga 
horária mínima do currículo do curso  

Os estudantes que 
colarem grau até o dia 31 
de agosto de 2010  

2011  06/11  08  Aqueles que tenham iniciado o respectivo curso 
com matrícula no ano de realização do ENADE  

Aqueles que tenham expectativa de conclusão do curso 
no ano de realização do ENADE, assim como aqueles que 
tiverem concluído mais de 80% (oitenta por cento) da  
carga horária mínima do currículo do curso  

Que colarem grau até o 
dia 31 de agosto de 2011  
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2012  18/11  06  Aqueles que tenham iniciado o respectivo curso 
com matrícula no ano de 2012;  

Aqueles que tenham expectativa de conclusão do curso 
até julho de 2013, assim como aqueles que tiverem 
concluído mais de 80% (oitenta por cento) da carga 
horária mínima do currículo do curso  

Que colarem grau até o  
dia 31 de agosto de 2012  
  
  
  

2013  

 

24/11  06  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 previsto no art. 7º, § 5º  

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 previsto no art. 7º,  

Que colarem grau até o 
dia 31 de agosto de 2013  

2014  23/11  08  Aqueles que tenham iniciado o respectivo curso 
com matrícula no ano de 2014 e que tenham 
concluído até 25% (vinte e cinco por cento) da 
carga horária mínima do currículo do curso até o 
término do período previsto no art. 9º (em 
29/08)  

Aqueles que tenham expectativa de conclusão do curso 
até julho de 2015, 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 previsto no art. 9º, § 5º (29/08)  

Que colarem grau até o 
dia 31 de agosto de 2014  

2015  22/11  03  Aqueles que tenham iniciado o respectivo curso 
no ano de 2015, devidamente matriculados, e 
que tenham de 0% a 25% da carga horária 
mínima do currículo do curso cumprida até o dia 
31 de agosto de 2015,  

Aqueles que tenham expectativa de conclusão do curso 
até julho de 2016 ou que tenham cumprido 80% ou mais 
da carga horária mínima do currículo do curso da IES até 
o dia 31 de agosto de 2015  

Que colarem grau até o 
dia 31 de agosto de 2015  

2016 20/11 05 Aqueles que tenham iniciado o respectivo 
curso no ano de 2016, devidamente 
matriculados, e que tenham de zero a vinte 
e cinco por cento da carga horária mínima 
do currículo do curso cumprida até o dia 31 
de agosto de 2016, término do período 
previsto no art. 11; 

Aqueles que tenham expectativa de conclusão do 
curso até julho de 2017 ou que tenham cumprido 
oitenta por cento ou mais da carga horária mínima 
do currículo do curso da IES até o dia 31 de agosto 
de 2016, término do período previsto no art. 11; 

Que colarem grau até o 
dia 31 de agosto de 
2016 

  


