
DÚVIDAS FREQUENTES 

 1.       Quais cursos serão avaliados, neste ano? 

              Em 2013, o Exame será aplicado para fins de avaliação de desempenho dos 
estudantes dos cursos que conferem diploma de bacharel em: Agronomia, Biomedicina, 
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 
Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Serviço Social e Zootecnia; e para os que 
conferem o título de tecnólogo em: Agronegócio, Gestão Hospitalar, Gestão Ambiental 
e Radiologia (Portaria nº 06, de 27 de março de 2013, Art. 1º)[1].  

 2.       Quais são os instrumentos utilizados pelo INEP para avaliar o 
desempenho dos estudantes?  

              Para sua aplicação, o ENADE faz uso de dois instrumentos obrigatórios, em 
relação aos estudantes, que são o Questionário do Estudante e a prova.  

 3.       Eles são obrigatórios? 

              Sim. Os estudantes devem, obrigatoriamente, preencher o Questionário e 
realizar a prova.  

 4.       Quais estudantes devem realizar o ENADE 2013?  

              Apenas os alunos CONCLUINTES dos cursos citados deverão fazer o 
ENADE, ou seja, preencher o Questionário e fazer a prova.  

 5.       Como fazer para preencher o Questionário do Estudante? 

              Os estudantes concluintes dos cursos citados deverão acessar o portal do INEP 
(http://portal.inep.gov.br/enade) para preencherem o Questionário do Estudante. O 
período para preenchimento do Questionário vai de 22 de outubro a 24 de novembro de 
2013.  

 6.       Quando será a prova? 

              A prova será aplicada no dia 24 de novembro, às 13h, no horário de Brasília 
(12h - horário local, em razão do Horário de Verão). É importante chegar com uma hora 
de antecedência ao local de prova, no caso, às 11h (horário local) de forma a evitar 
quaisquer imprevistos.  

 7.       Onde será a prova? 

              O próprio estudante terá acesso à informação sobre o local de prova após o 
preenchimento do Questionário do Estudante, no site do INEP 
(http://portal.inep.gov.br/enade), nos meses de outubro a novembro.  

 8.       Como é a prova? 



              A prova tem duração de quatro horas e é dividida em duas partes, uma comum 
a todas as áreas e outra com conteúdo específico de cada curso. A prova de formação 
geral terá 10 (dez) questões, sendo 02 (duas) delas discursivas e 08 (oito) de múltipla 
escolha. A parte da prova que trata de matéria específica de cada curso terá 30 (trinta) 
questões, sendo 03 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de múltipla escolha.  

 9.       O que acontece ao estudante que não participar do ENADE? 

              Os alunos concluintes dos cursos citados que não participarem do ENADE não 
poderão colar grau e, consequentemente, receber o diploma de conclusão do curso a 
ser expedido pela instituição.  

 10.   Como ter acesso a informações mais específicas? 

              Para obter maiores esclarecimentos a respeito do ENADE, os estudantes 
deverão se dirigir às Coordenações dos Cursos ou ao Setor de Registro Acadêmico – 
SERA – na PROGRAD.  

 

[1] Os cursos que serão avaliados, na UFRN, estão em itálico. 

 


