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VOCÊ CONHECE O ENADE?
O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação,
conforme determina o § 5º do artigo 5º da Lei 10.861 de 14 de abril de
2004.
De acordo com a legislação, o ENADE 2017 é composto por dois
instrumentos:
 Prova para avaliação individual de desempenho do Estudante;
 Questionário do Estudante
Devem ser inscritos no Exame estudantes de todos os cursos de
graduação, durante o primeiro (ingressantes) e último (concluintes) ano
do curso. A legislação considera:
 Estudantes ingressantes aqueles que tenham iniciado o respectivo
curso no ano de 2017, devidamente matriculados, e que tenham até
vinte e cinco por cento da carga horária mínima do currículo do
curso cumprida até o último de retificação.
 Estudantes Concluintes aqueles que tenham expectativa de
conclusão do curso até julho de 2018 ou que tenham cumprido
oitenta por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do
curso da IES até o dia de retificação.
No ENADE 2017 os estudantes ingressantes não realizarão o Exame.
Os Estudantes concluintes farão a prova no dia 26 de novembro de 2017
às 13 horas e 30 minutos.

O objetivo do Enade é apreender o resultado do processo de
aprendizagem dos concluintes de educação superior em suas áreas de
formação.
O exame tem por referência os conteúdos programáticos previstos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais de seus respectivos cursos de graduação.
Ele avalia suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da
evolução do conhecimento e também suas competências para
compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão,
ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.
Os resultados do Enade, aliados às respostas do Questionário do
Estudante, constituem-se insumos fundamentais para o cálculo dos
indicadores de qualidade da educação superior: Conceito Enade, Conceito
Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição
(IGC), todos normatizados pela Portaria nº 40, de 2007, republicada em
2010. Esses indicadores mensuram a qualidade dos cursos e das
instituições do país, sendo utilizados tanto para o desenvolvimento de
políticas públicas para a educação superior quanto como fonte de
consultas pela sociedade.
Para saber mais:
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/edital/2017/edita
l_n26_de_16062017_enade_2017.pdf
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade

