O que é o ENADE e qual o seu objetivo?
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, mais conhecido como
ENADE, tem como objetivo avaliar e acompanhar o processo de desempenho
acadêmico dos estudantes, tendo em vista as diretrizes curriculares do curso
de graduação.

É obrigatório?
O Enade é componente curricular obrigatório, conforme determina o § 5º do
artigo 5º da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, sendo a regularidade do
estudante perante o exame atribuída pelo INEP, condição necessária para a
conclusão do curso de graduação, de acordo com o disposto no §1º do art.
39 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018.

Quais áreas serão avaliadas no Enade 2019?
Conforme a Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018, e o Edital
nº 43, de 4 de junho de 2019, serão avaliados pelo Enade 2019 os cursos que:
I - conferem diploma de bacharel nas áreas de: Agronomia; Arquitetura e
Urbanismo; Biomedicina; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Ambiental;
Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação;
Engenharia de Produção; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia
Elétrica; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; Engenharia Química;
Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição;
Odontologia; Zootecnia.
II - conferem diploma de tecnólogo nas áreas de: Tecnologia em Agronegócio;
Tecnologia em Estética e Cosmética; Tecnologia em Gestão Ambiental;
Tecnologia em Gestão Hospitalar; Tecnologia em Radiologia; Tecnologia em
Segurança no Trabalho.

Quando será o ENADE?
O Enade 2019 está marcado para o dia 24 de novembro, com início da
prova às 13h30 (horário de Brasília), com 4 horas de duração. A participação
é atestada mediante a assinatura do estudante na lista de presença de
sala e no cartão de respostas da prova, e mediante o preenchimento do
questionário do estudante no site no INEP.

Quem poderá fazer o exame?
Estão habilitados a realizar a prova alunos concluintes dos cursos avaliados
no ano de 2019. Entende-se por concluintes dos Cursos de Bacharelado, os
alunos que tem previsão de formatura até julho de 2020 ou que tenham
cumprido 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso. Já
os concluintes dos Cursos Superiores de Tecnologia são aqueles que têm
expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2019 ou que tenham
cumprido 75% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso.

Questionário do estudante
Por meio do portal INEP, o estudante deverá responder o questionário
do estudante. A efetiva participação do estudante concluinte habilitado,
devidamente inscrito pela instituição de ensino, será verificada pelo INEP,
mediante presença atestada no local de prova e preenchimento do questionário
do estudante (QE), nos termos do Edital nº 43 de 4 de junho de 2019.

Inscrição e local da prova
A inscrição é feita pela Instituição de Ensino e o local de realização da
prova será divulgado no Sistema Enade, disponível no endereço
http://inep.gov.br/enade, sendo de responsabilidade do estudante verificá-lo,
de acordo com o item 13.2 do Edital nº 43, de 4 de junho de 2019.

Formato da prova
A prova é composta de 40 questões, divididas entre questões discursivas
e de múltipla escolha. São 10 questões (8 questões de múltipla escolha e
2 discursivas) no componente de Formação Geral, envolvendo situações
problemas e estudos de caso, balizados pelos princípios dos Direitos
Humanos e 30 questões de conhecimentos específicos (27 questões de
múltipla escolha e 3 discursivas).
O aluno deve, ainda, reservar um tempo para preencher o Questionário de
Percepção da Prova, que vai indagar sobre as facilidades ou dificuldades
encontradas na resolução da prova em si.

Das obrigações dos estudantes
• Ler o Edital nº 43 de 4/6/2019, disponível em: unisociesc.com.br/enade;
• Cumprir o cronograma estabelecido para o estudante de acordo com o Edital
nº 43 de 4/6/2019;
• Manter seus dados pessoais atualizados nos sistemas institucionais;
• Realizar cadastro inicial (http://enade.inep.gov.br/enade/#!/
cadastrarEstudante);
• Solicitar atendimento de prova;
• Selecionar especializado ou específico;
• Em caso de dúvida, use o autoatendimento do site do INEP;
• Responder ao questionário do estudante, dentro do prazo
estabelecido no Edital.

