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E N A D E: Bases legais

• Lei nº 10.861/2004: SINAES / PR
• Portaria nº 2.051/2004:  SINAES / MEC
• Portaria nº 107 / 2004: ENADE / INEP



Quem é o estudante do 
ENADE?

Quem cursou entre 
7 e 22% da carga 
horária mínima do 
curso...

Os  que tiverem completado, 
pelo menos  80% ... e os 
concluintes...  
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Metodologia do ENADE
• Aplicação anual
• Amostra de cursos e de 

alunos por curso
• Dois questionários
• Uma prova



Questionários do ENADE

 Participação voluntária
 Um  para os estudantes
 Outro p/ coordenadores de curso
 Forma eletrônica
 Importante na composição   do 
perfil do estudante e do curso

 Participação voluntária
 Um  para os estudantes
 Outro p/ coordenadores de curso
 Forma eletrônica
 Importante na composição   do 
perfil do estudante e do curso



Como é a 
prova do
ENADE
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ENADE: uma única prova para:

A comparação dos resultados  avalia o valor 
agregado adquirido durante a formação- IDD
A comparação dos resultados  avalia o valor 
agregado adquirido durante a formação- IDD
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Prova do ENADE: duas partes

PRIMEIRA: composta por  temas   que 
avaliam   competências gerais

SEGUNDA: composta por conteúdos 
específicos que avaliam as 

competências específicas da área e de  
cada curso
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Prova do ENADE: 40 questões

10 
Formação 

geral

10 
Formação 

geral

30
Formação 
específica

30
Formação 
específica

8 questões 
objetivas e

2 discursivas

26 questões 
objetivas e

4 discursivas
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ENADE:Temas - formação geralENADE:Temas - formação geral

Sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância e inclusão. 
Exclusão e minorias. Biodiversidade. Ecologia. Mapas 
sócio e geopolítico. Globalização. Arte, cultura e filosofia. 
Políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, 
segurança e desenvolvimento sustentável.  Redes sociais e 
responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor.  
Relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e 
conviver) Vida urbana e rural.  Inclusão/exclusão digital. 
Democracia e cidadania. Relações de trabalho. 
Tecnociência. Propriedade intelectual. Diferentes mídias e 
tratamento da informação.

Sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância e inclusão. 
Exclusão e minorias. Biodiversidade. Ecologia. Mapas 
sócio e geopolítico. Globalização. Arte, cultura e filosofia. 
Políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, 
segurança e desenvolvimento sustentável.  Redes sociais e 
responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor.  
Relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e 
conviver) Vida urbana e rural.  Inclusão/exclusão digital. 
Democracia e cidadania. Relações de trabalho. 
Tecnociência. Propriedade intelectual. Diferentes mídias e 
tratamento da informação.
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Questões da prova do ENADEQuestões da prova do ENADE: Questões da prova do ENADEQuestões da prova do ENADE: 
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21 de novembro
Às 13 horas 

ATENÇÃOATENÇÃOENADE 2010
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• Acompanhar o processo de 
aprendizagem

• Avaliar o desenvolvimento de 
competências dos estudantes

• Promover uma avaliação com maior 
amplitude

• Complementar a avaliação do SINAES

Objetivos do ENADE
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Impacto do ENADE

 Formulação de políticas públicas
 Ações para melhoria dos cursos e IES
 Renovação e reconhecimento de 

cursos 
 Peso de 40% no cálculo do CPC
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O ENADE É OBRIGATÓRIO
Portaria nº 2.051/2004 - MEC
O ENADE É OBRIGATÓRIO

Portaria nº 2.051/2004 - MEC

ATENÇÃOATENÇÃO



O ENADE: 

é um componente 
curricular obrigatório dos 

cursos de graduação
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É obrigatório o 
registro
no histórico 
escolar, de 
todos os 
estudantes.

É obrigatório o 
registro
no histórico 
escolar, de 
todos os 
estudantes.

Na legislação do ENADE :



RESULTADOS
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