
O que é o Enade e qual o seu objetivo? 

  

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é uma das avaliações que 
compõem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela 
Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. O objetivo do Enade é avaliar e acompanhar o 
processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos 
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de 
graduação; suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução 
do conhecimento e competências para compreender temas exteriores ao âmbito 
específico da profissão escolhida, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras 
áreas do conhecimento. 

  

O ENADE é obrigatório? 

Conforme disposição do art. 5º, § 5º, da Lei nº. 10.861/2004, o Enade constitui-se 
componente curricular obrigatório, sendo inscrita no histórico escolar do estudante 
somente a situação regular com relação a essa obrigação. A situação de irregularidade 
do estudante junto ao Enade irá ocorrer quando o estudante: 

•    não comparecer ao Exame, e não obter dispensa oficial conforme referência 
normativa; 
•    não preencher o Questionário do Estudante; 
•    tiver o registro de participação indevida na prova. 

  

Por que é importante? 

O desempenho do estudante na prova do Enade pode ser um grande diferencial para a 
colocação no mercado de trabalho, se o resultado individual e o do respectivo curso de 
graduação levar a um destaque entre outros cursos da área no estado, na região e no 
país. Esse prestígio acadêmico também será relevante na hora de ingressar em um 
curso de pós-graduação. A participação do estudante habilitado ao Enade é condição 
indispensável para a emissão do histórico escolar, que terá como registro a data em 
que o mesmo realizou o Exame, bem como para a expedição do diploma pela IES. 

  

Quais os instrumentos básicos do Enade? 

•    Prova. 
•  Questionário do Estudante: destinado a levantar informações que permitam 
caracterizar o perfil dos estudantes e o contexto de seus processos formativos, 
relevantes para a compreensão dos resultados dos estudantes no Enade. 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade
http://inep.gov.br/sinaes


•   Questionário de Percepção de Prova: destinado a levantar informações que 
permitam aferir a percepção dos estudantes em relação à prova, auxiliando, também, 
na compreensão dos resultados dos estudantes no Enade. 
•   Questionário do Coordenador de Curso: destinado a levantar informações que 
permitam caracterizar o perfil do coordenador de curso e o contexto dos processos 
formativos, auxiliando, também, na compreensão dos resultados dos estudantes no 
Enade. 

  

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ENADE 2022 
  

A prova do Enade 2022 será aplicada em 27 de novembro de 2022. 

 
Cursos Avaliados em 2022 

Conforme o Art. 1º, Portaria Nº 41, de 20 de janeiro de 2022, o Enade, na edição de 
2022, será aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos 
vinculados às seguintes áreas de avaliação, referentes ao ano III do ciclo avaliativo 
previsto pelo art. 40 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018: 

  

I - Áreas relativas ao grau de Bacharel: 
a) administração; 
b) administração Pública; 
c) ciências Contábeis; 
d) ciências Econômicas; 
e) comunicação Social (Jornalismo); 
f) comunicação Social (Publicidade e Propaganda); 
g) direito; 
h) psicologia; 
i) relações Internacionais; 
j) secretariado Executivo; 
k) serviço Social; 
l) teologia; e 
m) turismo; 
  

II - áreas relativas ao grau de tecnólogo: 
a) tecnologia em Comércio Exterior; 
b) tecnologia em Design de Interiores; 
c) tecnologia em Design Gráfico; 
d) tecnologia em Design de Moda; 
e) tecnologia em Gastronomia; 
f) tecnologia em Gestão Comercial; 



g) tecnologia em Gestão da Qualidade; 
h) tecnologia em Gestão Pública; 
i) tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; 
j) tecnologia em Gestão Financeira; 
k) tecnologia em Logística; 
l) tecnologia em Marketing; e 
m) tecnologia em Processos Gerenciais 

  

 

Estudantes habilitados a participar do Enade 

 
Conforme Portaria Nº 41, de 20 de janeiro de 2022, consideram-se estudantes 
habilitados: 

Art. 7º Para os fins do disposto nesta Portaria, consideram-se estudantes habilitados 
ao ENADE 2022: 

I - ingressantes: aqueles que tenham iniciado o respectivo curso no ano de 2022, 
estejam devidamente matriculados e tenham de 0 a 25% da carga horária mínima do 
currículo do curso integralizada até o último dia do período de retificação de inscrições 
do Enade 2022; e 

II - concluintes de cursos de bacharelado:  

a. aqueles que tenham integralizado 80% ou mais da carga horária mínima do 
currículo do curso definido pelas IES e não tenham colado grau até o último 
dia do período de retificação de inscrições do Enade 2022, ou aqueles com 
previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 
2022; e 

b. aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até 
julho de 2023; e 

III - concluintes de cursos superiores de tecnologia:  

a. aqueles que tenham integralizado 75% ou mais da carga horária mínima do 
currículo do curso definido pela IES e não tenham colado grau até o último dia 
do período de retificação de inscrições do Enade 2022; ou 

b. aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até 
dezembro de 2022. 

Art. 6º Os estudantes ingressantes e concluintes de cursos vinculados às áreas de 
avaliação elencadas no art. 1º desta Portaria, habilitados ao Enade 2022, deverão ser 
inscritos pelas IES vinculadas ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 



Sinaes, independentemente da organização curricular adotada para fins de oferta dos 
cursos. 

§ 1º A ausência de inscrição de estudante habilitado ou a inscrição de estudante 
não habilitado configuram irregularidade no processo de inscrição do Enade 2022, 
passíveis de aplicação de medidas e/ou sanções administrativas, civis e penais, nos 
termos da legislação vigente. 

§ 2º Os estudantes não habilitados ao Enade 2022 não deverão ser inscritos pelas 
IES para esta edição do Exame. 

IV - inscritos 2022:  

• Curso de Administração 
• Curso de Ciências Contábeis 
• Curso de Direito 
• Curso de Psicologia 

  

 

LEGISLAÇÃO 

A legislação que envolve as diretrizes e definições gerais sobre o Enade baseia-se nos 
seguintes normativos: 

•    Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004: criação do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes); 
•    Portaria Normativa nº 840, de 24 de agosto de 2018, e republicada em 31/08/2018: 
dispõe sobre os procedimentos de competência do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) referentes à avaliação de instituições de 
educação superior, de cursos de graduação e de desempenho acadêmico de 
estudantes. 

Portarias/Editais 
•    Portaria nº 41, de 20 de janeiro de 2022: estabelece o regulamento do Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, edição 2022, referente ao Ano III 
do 6º Ciclo Avaliativo, e regulariza o 7º ciclo avaliativo, previstos pelo Art. 40 da 
Portaria MEC Nº 840, de 24 de agosto de 2018. 

 
•    Edital nº 51, de 24 de junho de 2022: dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos, 
prazos e demais aspectos relativos ao ENADE 2022 a serem cumpridos pelo INEP, pelas 
Instituições de Educação Superior e pelos Estudantes habilitados. 

 

https://www.uricer.edu.br/img_noticia_usuario/oicram/enade/Curso_de_Administracao_2022_Publicacao.pdf
https://www.uricer.edu.br/img_noticia_usuario/oicram/enade/Curso_de_Ciencias_Contabeis_2022_Publicacao.pdf
https://www.uricer.edu.br/img_noticia_usuario/oicram/enade/Curso_de_Direito_2022_Publicacao_1.pdf
https://www.uricer.edu.br/img_noticia_usuario/oicram/enade/Curso_de_Psicologia_2022_Publicacao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/38406804/do1-2018-08-27-portaria-normativa-n-840-de-24-de-agosto-de-2018-38406450
http://www.uricer.edu.br/img_noticia_usuario/Portaria-MEC-041-2022-01-20.pdf
http://www.uricer.edu.br/img_noticia_usuario/oicram/enade/EDITAL_N_51_DE_24_DE_JUNHO_DE_2022_.pdf

