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Ÿ Desempenho dos Estudantes com Relação aos 

Conteúdos Programáticos Previstos nas Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação;

O QUE É O ENADE?

QUAL O OBJETIVO DO ENADE?

Ÿ O Nível de Atualização dos Estudantes com 

Relação à Realidade Brasileira e Mundial.

Ÿ O Desenvolvimento de Competências e 

Habilidades Necessárias ao Aprofundamento da 

Formação Geral e Profissional;

Nesta cartilha vamos explicar o que é o ENADE, qual o seu 

objetivo e como seu resultado influi na vida do estudante, das 

instituições de ensino superior e da comunidade.

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), que integra o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), é uma prova realizada a cada três 

anos, com os estudantes ingressantes e concluintes dos cursos 

avaliados. 

O Objetivo do Exame é Avaliar os Seguintes Itens:

INFORMAÇÕES:

cae@fasem.edu.br

portal.inep.gov.br/enade

http://portal.inep.gov.br/enade
http://portal.inep.gov.br/enade


 O estudante selecionado que não participar  do exame estará em situação irregular 

junto ao ENADE. Por isso, o registro de seu histórico escolar não poderá ser realizado e nem 

tampouco a expedição de seu diploma será autorizada pelo MEC.

O ENADE É OBRIGATÓRIO?

Sim, para aqueles que se enquadram nos requisitos para participação na avaliação, o 

ENADE é um componente curricular obrigatório, conforme art. 5º, § 5º, da Lei nº. 

10.861/2004. 

O Enade em 2018 será aplicado na cidade de Uruaçu no dia 25 de novembro de 

2018 com início às 13h30min (horário de Brasília), com duração total de 4 (quatro) horas. 

A abertura dos portões será às 12h e seu fechamento às 13h. Não será permitida a 

entrada no local da prova após esse horário. 

 Os estudantes que participarão da prova deverão apresentar-se no local definido 

pelo Inep, para localizar a sala, assinar a lista de presença e cumprir outros requisitos, 

munidos de documento oficial de identificação (com fotografia), e caneta 

esferográfica de tinta preta, feita em material transparente para responder 

tanto as questões objetivas quanto as discursivas. A participação no Enade 2018 

será atestada a partir da assinatura do estudante na lista de presença de sala e no cartão de 

respostas às questões objetivas da prova.

ENADE DE 2018



FORMATO DO ENADE

O ENADE permite que o estudante concluinte tenha uma 

avaliação externa sobre seu desempenho, o que, em conjunto com 

outros instrumentos, pode trazer-lhe um feedback sobre sua 

formação. O exame também é o primeiro de muitos processos 

avaliativos que ocorrerão ao longo da carreira profissional.

A inscrição do estudante habilitado ao Enade cabe 

exclusivamente à Instituição de Educação Superior (IES), 

conforme § 6º do art. 5º da Lei 10.861/2004 e especificados na 

Portaria nº 501, de 25 de maio de 2018, e no edital do Enade 

nº 40, de 19 de junho de 2018, que estabelecem as regras do 

exame no ano de 2018. Portanto, a FaSeM cuidará de sua 

inscrição.

PARA O ESTUDANTE

INSCRIÇÕES PARA O ENADE

 Além disso, é comum que a sociedade associe o resultado 

do exame à qualidade do curso superior, por isso, o resultado 

torna-se um critério utilizado por empresas no momento da 

analisar um candidato para suas vagas. Um resultado ruim no 

ENADE poderá depreciar o valor do diploma do profissional 

diante do mercado de trabalho.

Tipos de Questões
 

Questões

   

Formação geral à

 

Múltipla escolha

 
01 a 08

   

Formação geral à

 

Discursivas

 

09 a 10

   

Componente específicos à

 

Múltipla escolha

 

11 a 37

Componente específico à Discursivas 38 a 40



Quando o curso não atinge o resultado mínimo, os novos 

financiamentos do FIES são suspensos até que a instituição passe 

por uma avaliação realizada pelo MEC, que pode acarretar numa 

diminuição do número de vagas ofertadas pelo FIES.  

PARA A COMUNIDADE

 Com isso, os outros membros da comunidade, amigos e 

familiares do estudante, perderão a oportunidade de serem 

contemplados com o financiamento do curso superior. Em última 

instância, poderá haver uma diminuição do número de 

matriculados no curso e a instituição não conseguir manter a 

oferta do curso, colocando em risco o emprego dos próprios 

professores e técnicos-administrativos. 

 Quando grandes empresas expandem suas atividades, 

tendem a se instalar em locais que ofereçam mão qualificada. Por 

isso, o fechamento de cursos superiores pode ocasionar uma 

diminuição no número de empresas que se instalam na região, 

diminuindo a empregabilidade de sua cidade.

A Faculdade Serra da Mesa tem a satisfação de promover  sua formação profissional. 

E, no momento da realização do ENADE, esperamos que todo o esforço empenhado por 

você e pela instituição ao longo de sua trajetória acadêmica possa se sobressair. 

MENSAGEM DA FASEM

 Desde já, nós agradecemos sua participação e sua dedicação neste processo de 

avaliação.

 É importante que você participe do exame com responsabilidade, já que o resultado 

final da avaliação é fundamental para o desenvolvimento social e econômico de sua região, 

podendo criar oportunidades futuras de contemplação de financiamento (FIES) inclusive 

para seus familiares.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

