
 
 

 

 

 

 



Saiba tudo sobre o Enade! 
 
 

1. O que é o Enade?  
É o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. 

 
 
2. Qual o objetivo do Enade? 
 

O Enade tem o objetivo de avaliar o desempenho dos alunos 
de cursos de graduação no Brasil, além das habilidades e 
competências adquiridas em sua formação. 
 

 

3. O Enade é obrigatório? 
 

Sim. O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos 
de graduação e a regularidade do acadêmico é registrada em seu 
histórico escolar. O acadêmico que não comparecer ao Exame 
estará em situação irregular com o Enade e não poderá colar grau. 
 

 

4. Quem deve fazer a prova Enade? 
 

Deverão participar do Exame todos os acadêmicos concluintes 
das áreas e cursos de graduação a serem avaliados, aqueles 
que tenham integralizado 80%  ou mais da carga horária 
mínima do currículo definido pela IES e que não tenham 
colado grau até o último dia do período de retificação de 
inscrições do Enade 2021, ou aqueles com previsão de 
integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 
2022. O levantamento dos nomes dos alunos que devem fazer 
a prova é feito automaticamente pelo Sistema de Gestão 
Acadêmica (Siga). Você tem dúvidas se precisará ou não fazer 
a prova? Procure a Chefia de Departamento do seu curso. 

 



 

5. O que eu ganho fazendo o Enade? 
 

O Exame é um dos principais componentes para o cálculo dos 
indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino 
superior do País. Ou seja, o resultado do Enade beneficia a 
instituição e os alunos, pois aponta o nível de qualidade dos cursos, 
entre outros indicadores. Se o curso for bem avaliado, o diploma do 
aluno também terá mais peso no mercado de trabalho e fará com 
que ele seja cada vez mais valorizado como profissional. 
 

 

6. Quais os cursos que serão avaliados pelo Enade em 2021? 
 

Neste ano, o Enade vai avaliar os seguintes cursos: 
CCT: Bacharelado em Ciência da Computação, Licenciatura em 
Física, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química e 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

CEAD: Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em 
Pedagogia 

CEART: Licenciatura em Artes Visuais, Bacharelado em Design 
Gráfico, Bacharelado em Design Industrial e Licenciatura em Música 

CEFID: Bacharelado e Licenciatura em Educação Física 

CEPLAN: Bacharelado em Sistemas de Informação 

CERES: Bacharelado em Ciências Biológicas – Biodiversidade e 
Bacharelado em Ciências Biológicas – Biologia Marinha 

FAED: Bacharelado e Licenciatura em Geografia, Bacharelado e 
Licenciatura em História e Licenciatura em Pedagogia 

 

7. Quando será realizado o Enade 2021? 
 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 
de 2021 será aplicado no dia 14 de novembro de 2021. Os 
acadêmicos deverão se apresentar em seus locais de provas às 
12h. Os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 



13h e a aplicação das provas iniciarão às 13h30min, com duração 
de 4 horas. A partir de 01 de novembro de 2021 serão divulgados 
os locais da prova no endereço: http://enade.inep.gov.br, sendo 
de responsabilidade do estudante sua verificação. 

 
8. O Enade é composto apenas pela prova? 
 

Não. A prova avalia o desempenho individual do acadêmico, 
mas também é preciso responder o Questionário do Estudante. 
 

 

9. O que é o Questionário do Estudante? 
 

O Questionário do Estudante é um dos instrumentos de 
coleta de informações do Enade, de caráter obrigatório, que ajuda 
na construção do perfil socioeconômico do estudante. É 
importante saber, que as respostas dadas ao Questionário do 
Estudante também compõem o cálculo do índice que avalia o seu 
curso de graduação, portanto, é imprescindível que as respostas 
representem as reais condições de seu processo formativo. 
 

 

10. O que acontece se eu não preencher o Questionário do 
Estudante? 

 

O acadêmico que não preencher o Questionário do 
Estudante ficará em situação Irregular no Enade 2021, mesmo que 
tenha participado da prova. 
 

 

11. Quando eu preciso preencher o Questionário do Estudante?  
O Questionário do Estudante ficará disponível para preenchimento 
no site do INEP do dia 30 de agosto ao dia 13 de novembro de 
2021. Somente após o preenchimento do Questionário é possível 
saber o local da prova e imprimir o Cartão de Informação do 
Estudante. 



12. O que acontece se eu não realizar o Exame? 
 

Considerando que o Enade é componente curricular 
obrigatório dos cursos de graduação, o acadêmico concluinte 
selecionado para o Exame que não realizar a prova não terá 
integralizado o curso, portanto, não poderá colar grau e obter o 
diploma. 
 

 

13. Como a prova está organizada? 
 

A prova é composta de duas partes: uma de formação geral 
e outra específica. A avaliação do componente de Formação 
Geral é comum aos cursos de todas as áreas e é composta por 10 
questões (8 de múltipla escolha e 2 discursivas). Já a avaliação do 
componente Específico é própria de cada área de avaliação e é 
composta de 30 questões (27 de múltipla escolha e 3 
discursivas). 
 

 

14. Estou habilitado para o Exame, mas estou com minha 
matrícula trancada. Como devo proceder? 
 

O acadêmico habilitado para o Exame, independentemente 
de estar com a matrícula trancada, deverá ser inscrito e realizar 
todas as etapas previstas no Enade (prova e preenchimento do 
Questionário do Estudante). 
 

 

15. Estou habilitado para o exame, mas estou cursando 

atividades curriculares fora do país. Como devo proceder? 
 

Os acadêmicos que estiverem matriculados e cursando 
atividades curriculares fora do Brasil, na data de realização do 
Enade 2021, em instituições conveniadas com a Udesc, serão 
dispensados da inscrição do Enade. 
 

 

 
 



 

16. Onde encontro outras informações sobre o ENADE? 
 

Além das informações que constam no site do INEP (ena-
de.inep.gov.br), você pode tirar qualquer dúvida na Chefia de 
Departamento do seu curso. 
 


