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ENADE 

• O que é 
– Exame que faz parte do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior) e cujo objetivo é avaliar a qualidade dos cursos de formação superior. 
 

• Quem participa 
– Uma amostra selecionada de estudantes do primeiro e do último ano dos cursos. 

Para os alunos selecionados que estão terminando a faculdade a participação no 
Enade é obrigatória e condição indispensável para a emissão do histórico escolar. 

 
• Particularidades 

– Não avalia o desempenho do aluno, mas confere a qualidade dos cursos e o 
rendimento de seus alunos em relação aos conteúdos programáticos, suas 
habilidades e competências. 

 
https://guiadoestudante.abril.com.br/enade/ 
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Documentos importantes 

• Edital Enade 2022 
– https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-51-de-24-de-junho-de-

2022-410569759 (pontos principais a serem abordados neste ppt) 
 

• Diretrizes de prova e componentes da Formação Geral 
– https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-298-de-30-de-junho-de-

2022-411846335 
 

• Diretrizes de prova e componentes específicos da área de Administração 
Pública  
– https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Portaria-inep-270-2022-06-

30.pdf 
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Alunos concluintes 

• alunos que tenham integralizado 80% ou mais da carga horária do 
currículo mínimo do curso e não tenham colado grau até 31 de agosto 
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Obrigações dos alunos inscritos 

Preencher cadastro no site do ENADE 

 entre 6 de julho a 26 de novembro (espere ate 1 de setembro para  
      realizar esta tarefa) 

 

Preencher questionário no site do ENADE 

 entre 1 de setembro a 26 de novembro 2022 

 

Realizar a prova do ENADE 

 27 de novembro 2022 

 

SAVE THE DATE!!! 
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Datas importantes para os estudantes: 
AÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO 

VIII - Preenchimento do cadastro pelos estudantes concluintes habilitados Estudante 6 de julho a 26 de novembro de 2022 

XII - Solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento pelo Nome Social Estudante 1º a 08 de setembro de 2022 

XIII - Resultado da solicitação de Atendimento Especializadoe/ou Tratamento pelo Nome Social dos 
estudantesconcluintes habilitados 

Inep 16 de setembro de 2022 

XIV - Recurso da solicitação de Atendimento Especializadoe/ou Tratamento pelo Nome Social dos 
estudantesconcluintes habilitados 

Estudante 17 a 23 de setembro de 2022 

XV - Resultado do recurso da solicitação de Atendimento Especializado e/ou pelo Tratamento pelo Nome 
Social dos estudantes concluintes habilitados 

Inep 30 de setembro de 2022 

XVI - Preenchimento do Questionário do Estudante Estudante 1º de setembro a 26 de novembro de 2022 

XVII - Indicação do curso pelo estudante concluinte habilitadocom mais de uma inscrição Estudante 1º a 16 de setembro de 2022 

XVIII - Divulgação dos locais de prova no Sistema Enade Inep 16 a 27 de novembro de 2022 

XIX - Aplicação da prova Inep 27 de novembro de 2022 

XXI - Divulgação da relação de estudantes em situaçãoregular Inep 4 de janeiro de 2023 

XXIII - Solicitação de dispensa de prova pelo estudante Estudante 4 a 20 de janeiro de 2023 

XXVI - Análise e deliberação, pelo Inep, das solicitações dedispensa da IES Inep 4 a 27 de janeiro de 2023 

XXVII - Recurso das solicitações de dispensa do estudante,indeferidas pela IES Estudante 28 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023 

XXIX - Resultado dos recursos das solicitações de dispensado estudante e da IES Inep Até 27 de fevereiro de 2023 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

Como acessar o site do ENADE? 

• PRIMEIRO PASSO - Crie uma 
conta gov.br 

 
– Você pode criar sua conta pelo 

aplicativo ou pelo site 

 

– Se estiver no aplicativo, clique 
no botão "Entrar com gov.br", e 
se estiver no site, clique no 
botão “Entrar", em seguida 
digite seu CPF e siga as 
orientações para criar sua conta 
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Como acessar o site do ENADE? 

• SEGUNDO PASSO – Acesso o site do Enade 
https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index, clique na opção ‘Entrar com 
gov.br’, e depois em ‘Acessar como Estudante’, e for fim colocar CPF e senha. 

 

 

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
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Como acessar o site do ENADE? 

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index 

 

 

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
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Como acessar o site do ENADE? 

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index 

 

 

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
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Como acessar o site do ENADE? 

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index 

 

Após acessar, confira os seus dados, preencha informações cadastrais e o 
questionário 

 

Acompanhe informações sobre o local da prova 

 

 

 

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
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Tenho mesmo que cumprir as exigências do ENADE? 

O item 6.7 do Edital determina que a irregularidade no ENADE 
impossibilita a colação de grau do estudante, em decorrência da não 
conclusão do curso, por ausência de cumprimento de componente 
curricular obrigatório, conforme Lei 10861, art. 5 º § 5º. 
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Qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação por e-mail 

Coordenacao.admpublica@unirio.br 

 


