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1. O ENADE no contexto do SINAES1. O ENADE no contexto do SINAES

ConstituiConstituiçção da Repão da Repúública Federativa do Brasil blica Federativa do Brasil –– 19881988

◘◘ Art. 206. O ensino serArt. 206. O ensino seráá ministrado com base nos seguintes ministrado com base nos seguintes 

princprincíípios:pios:

[...][...]

VII VII -- garantia de padrão de qualidade; garantia de padrão de qualidade; 

[...][...]

◘◘ Art. 209 Art. 209 -- O ensino O ensino éé livre livre àà iniciativa privada, atendidas as iniciativa privada, atendidas as 

seguintes condiseguintes condiçções:ões:

[...][...]

II II –– autorizaautorizaçção e avaliaão e avaliaçção de qualidade pelo poder pão de qualidade pelo poder púúblico;blico;

[...][...]



Lei nLei noo 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB)9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB)

◘◘ Art. 9Art. 9oo -- A União incumbirA União incumbir--sese--áá de:de:
[...][...]

V V -- coletar, analisar e disseminar informacoletar, analisar e disseminar informaçções sobre a educaões sobre a educaçção;ão;

VI VI -- assegurar processo nacional de avaliaassegurar processo nacional de avaliaçção do rendimento escolar no ão do rendimento escolar no 
ensino fundamental, mensino fundamental, méédio e superior, em colaboradio e superior, em colaboraçção com os sistemas de ão com os sistemas de 
ensino, objetivando a definiensino, objetivando a definiçção de prioridades e a melhoria da qualidade do ão de prioridades e a melhoria da qualidade do 
ensino;ensino;

VII VII -- baixar normas gerais sobre cursos de graduabaixar normas gerais sobre cursos de graduaçção e pão e póóss--graduagraduaçção;ão;

VIII VIII -- assegurar processo nacional de avaliaassegurar processo nacional de avaliaçção das instituião das instituiçções de ões de 
educaeducaçção superior, com a cooperaão superior, com a cooperaçção dos sistemas que tiverem ão dos sistemas que tiverem 
responsabilidade sobre este nresponsabilidade sobre este níível de ensino;vel de ensino;

IX IX -- autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituirespectivamente, os cursos das instituiçções de educaões de educaçção superior e os ão superior e os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino.estabelecimentos do seu sistema de ensino.



1.1. O ENADE no contexto do SINAES (cont.)O ENADE no contexto do SINAES (cont.)

Sistema Nacional de AvaliaSistema Nacional de Avaliaçção da Educaão da Educaçção Superiorão Superior

-- SINAES SINAES --

-- InstituInstituíído pela Lei ndo pela Lei noo 10.861, de 14 de abril de 2004 (Lei do 10.861, de 14 de abril de 2004 (Lei do 
SINAES)SINAES)

-- ObjetivoObjetivo

◘◘ AssegurarAssegurar processoprocesso nacionalnacional de de avaliaavaliaççãoão das das instituiinstituiççõesões

de de educaeducaççãoão superior (IES), dos superior (IES), dos cursoscursos de de graduagraduaççãoão e do e do 

desempenhodesempenho acadêmicoacadêmico dos dos seusseus estudantesestudantes, , nosnos termostermos

do art. 9do art. 9oo, VI, VIII e IX , VI, VIII e IX dada LDB.LDB.



1. O ENADE no contexto do SINAES (cont.) 1. O ENADE no contexto do SINAES (cont.) 

-- AvaliaAvaliaççãoão das IESdas IES

◘◘ Objetivo: identificar o perfil da instituiObjetivo: identificar o perfil da instituiçção, sua ão, sua 

atuaatuaçção, por meio de suas atividades, cursos, ão, por meio de suas atividades, cursos, 

programas, projetos e setores, considerando programas, projetos e setores, considerando 

diferentes dimensões institucionais.diferentes dimensões institucionais.

◘◘ Na avaliaNa avaliaçção institucional, são usados procedimentos ão institucional, são usados procedimentos 

e instrumentos diversificados, dentre os quais a autoe instrumentos diversificados, dentre os quais a auto--

avaliaavaliaçção e a avaliaão e a avaliaçção externa in loco, constituão externa in loco, constituíída por da por 

visitas de comissões de especialistas.visitas de comissões de especialistas.



1. O ENADE no contexto do SINAES (cont.) 1. O ENADE no contexto do SINAES (cont.) 

-- AvaliaAvaliaççãoão dos dos cursoscursos de de graduagraduaççãoão

◘◘ ObjetivoObjetivo: : identificaridentificar as condias condiçções de ensino ões de ensino 

oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao 

perfil do corpo docente, perfil do corpo docente, ààs instalas instalaçções fões fíísicas e sicas e àà

organizaorganizaçção didão didááticotico--pedagpedagóógica.gica.

◘◘ São usados procedimentos e instrumentos São usados procedimentos e instrumentos 

diversificados, dentre os quais as visitas por comissões diversificados, dentre os quais as visitas por comissões 

de especialistas das respectivas de especialistas das respectivas ááreas do reas do 

conhecimento.conhecimento.



1. O ENADE no contexto do SINAES (cont.) 1. O ENADE no contexto do SINAES (cont.) 

-- AvaliaAvaliaçção do desempenho dos estudantesão do desempenho dos estudantes

◘◘ ObjetivoObjetivo: aferir o desempenho dos estudantes em : aferir o desempenho dos estudantes em 

relarelaçção aos conteão aos conteúúdos programdos programááticos previstos nas ticos previstos nas 

diretrizes curriculares do curso de graduadiretrizes curriculares do curso de graduaçção, suas ão, suas 

habilidades no que se refere habilidades no que se refere ààs exigências decorrentes s exigências decorrentes 

da evoluda evoluçção do conhecimento e suas competências para ão do conhecimento e suas competências para 

compreender temas exteriores ao âmbito especcompreender temas exteriores ao âmbito especíífico de fico de 

sua profissão, ligados sua profissão, ligados àà realidade brasileira e mundial e realidade brasileira e mundial e 

a outras a outras ááreas do conhecimento.reas do conhecimento.

◘◘ Realizada por meio da aplicaRealizada por meio da aplicaçção do Exame Nacional ão do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes de Desempenho dos Estudantes –– ENADE.ENADE.



1. O ENADE no contexto do SINAES (cont.) 1. O ENADE no contexto do SINAES (cont.) 

-- Os rOs resultadosesultados dada avaliaavaliaççãoão de IES, de de IES, de cursoscursos e de e de 

desempenhodesempenho dos dos estudantesestudantes constituirãoconstituirão referencialreferencial bbáásicosico

parapara regularegulaççãoão e e supervisãosupervisão dada educaeducaççãoão superior.superior.

REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO

REGULAÇÃO: 
- Atos administrativos autorizativos de funcionamento de IES e de 
cursos de graduação e seqüenciais.

SUPERVISÃO:
- Conformidade da oferta de educação superior no sistema federal 
de ensino com a legislação aplicável.

AVALIAÇÃO:
- Referencial para os processos de regulação e supervisão da
educação superior.



1. O ENADE no contexto do SINAES (cont.)1. O ENADE no contexto do SINAES (cont.)

-- Comissão Nacional de AvaliaComissão Nacional de Avaliaçção da Educaão da Educaçção Superior  ão Superior  

CONAESCONAES

◘◘ Submete anualmente Submete anualmente àà aprovaaprovaçção do Ministro de ão do Ministro de 

Estado da EducaEstado da Educaçção a relaão a relaçção dos cursos a cujos ão dos cursos a cujos 

estudantes serestudantes seráá aplicado o ENADE.aplicado o ENADE.

◘◘ Propor e avaliar dinâmicas, procedimentos e Propor e avaliar dinâmicas, procedimentos e 

mecanismos da avaliamecanismos da avaliaçção institucional, de cursos e de ão institucional, de cursos e de 

desempenho dos estudantesdesempenho dos estudantes



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectosPrincipais aspectos

LegislaLegislaçção bão báásica:sica:

◘◘ Lei nLei noo 10.861, de 14/04/04 10.861, de 14/04/04 –– Institui o SINAES e dInstitui o SINAES e dáá outras outras 
providênciasprovidências

◘◘ Portaria MEC nPortaria MEC noo 2.051, de 09/07/04 2.051, de 09/07/04 –– Regulamenta os Regulamenta os 
procedimentos do SINAESprocedimentos do SINAES

◘◘ Portaria INEP nPortaria INEP noo 107, de 22/07/04 107, de 22/07/04 –– OperacionalizaOperacionalizaçção do Enadeão do Enade

◘◘ Portaria INEP nPortaria INEP noo 145, de 26/06/09 145, de 26/06/09 –– OperacionalizaOperacionalizaçção do Enadeão do Enade

◘◘ Portarias de designaPortarias de designaçção de Comissões Assessoras de ão de Comissões Assessoras de ÁÁrea rea 

◘◘ Portarias de diretrizes para a prova Portarias de diretrizes para a prova –– por por áárea avaliadarea avaliada

◘◘ Portarias de regulamentaPortarias de regulamentaçção dos procedimentos de elaboraão dos procedimentos de elaboraçção ão 
das provas do ENADE 2010das provas do ENADE 2010

ENADE 2010:ENADE 2010:

•• Portaria Normativa MEC nPortaria Normativa MEC noo 5, de 22/02/2010 5, de 22/02/2010 (Republicada em (Republicada em 
03/05/2010)03/05/2010)



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.) Principais aspectos (cont.) 

-- Objetivos bObjetivos báásicossicos

◘◘ Contribuir para a avaliaContribuir para a avaliaçção dos cursos de graduaão dos cursos de graduaçção ão 
por meio da verificapor meio da verificaçção das competências, habilidades e ão das competências, habilidades e 
conhecimentos desenvolvidos pelos estudantes;conhecimentos desenvolvidos pelos estudantes;

◘◘ Aferir o desempenho dos estudantes no que se refere Aferir o desempenho dos estudantes no que se refere 
ao uso, sao uso, sííntese e integrantese e integraçção de conhecimentos ão de conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso;adquiridos ao longo do curso;

◘◘ Possibilitar aos cursos o acompanhamento dos Possibilitar aos cursos o acompanhamento dos 
resultados de suas aresultados de suas açções pedagões pedagóógicas;gicas;

◘◘ Avaliar comparativamente a formaAvaliar comparativamente a formaçção oferecida pelas ão oferecida pelas 
IES aos estudantes das respectivas IES aos estudantes das respectivas ááreas avaliadas.reas avaliadas.



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.)Principais aspectos (cont.)

-- Aplicado periodicamente a estudantes das Aplicado periodicamente a estudantes das ááreas reas 

selecionadas a cada ano, ao final do primeiro e selecionadas a cada ano, ao final do primeiro e úúltimo ltimo 

perperííodo do curso, garantida uma nova aplicaodo do curso, garantida uma nova aplicaçção em tais ão em tais 

ááreas em um prazo mreas em um prazo mááximo de três anos.ximo de três anos.

-- ÉÉ admitida a utilizaadmitida a utilizaçção de procedimentos amostrais.ão de procedimentos amostrais.

-- Em 2010, o ENADE serEm 2010, o ENADE seráá censitcensitáário.rio.

-- Prova Prova úúnica para ingressantes e concluintes. nica para ingressantes e concluintes. 



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.)Principais aspectos (cont.)

-- ConstituiConstitui--se se componente curricular obrigatcomponente curricular obrigatóóriorio dos dos 

cursos de graduacursos de graduaçção.ão.

-- SerSeráá inscrito no histinscrito no históórico escolar do estudante rico escolar do estudante 

somente sua situasomente sua situaçção regular em relaão regular em relaçção ao ENADE, ão ao ENADE, 

atestada pela sua efetiva participaatestada pela sua efetiva participaçção ou dispensa ão ou dispensa 

oficial pelo MEC, na forma estabelecida em oficial pelo MEC, na forma estabelecida em 

regulamento.regulamento.

-- ÉÉ vedada a identificavedada a identificaçção nominal do resultado do ão nominal do resultado do 

estudante avaliado.estudante avaliado.

-- O resultado individual O resultado individual éé fornecido exclusivamente ao fornecido exclusivamente ao 

estudante.estudante.



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.)Principais aspectos (cont.)

-- A inscriA inscriçção dos estudantes habilitados ao ENADE ão dos estudantes habilitados ao ENADE éé

responsabilidade do dirigente da IES.responsabilidade do dirigente da IES.

-- A nãoA não--inscriinscriçção de estudantes habilitados pela IES ão de estudantes habilitados pela IES 

poderpoderáá ensejar a aplicaensejar a aplicaçção das sanão das sançções previstas na ões previstas na 

legislalegislaçção, como, por exemplo, a suspensão temporão, como, por exemplo, a suspensão temporáária ria 

de abertura de processo seletivo de cursos de de abertura de processo seletivo de cursos de 

graduagraduaçção.ão.



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.)Principais aspectos (cont.)

-- Instrumentos de avaliaInstrumentos de avaliaçção e questionão e questionáários rios 

aplicados:aplicados:

•• ProvaProva

-- 10 questões de 10 questões de FormaFormaçção Geralão Geral

(8 questões de m(8 questões de múúltipla escolha e 2 questões discursivas)ltipla escolha e 2 questões discursivas)

-- 30 questões do 30 questões do Componente EspecComponente Especííficofico da da áárea rea 

avaliada avaliada 

(27 questões de m(27 questões de múúltipla escolha e 3 questões discursivas)ltipla escolha e 3 questões discursivas)

- QuestionQuestionáário de perceprio de percepçção sobre a provaão sobre a prova



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.)Principais aspectos (cont.)

-Instrumentos de avaliaInstrumentos de avaliaçção e questionão e questionáários (cont.)rios (cont.)

•• QuestionQuestionáário do Estudanterio do Estudante

--Busca levantar, junto aos estudantes, informaBusca levantar, junto aos estudantes, informaçções ões 

socioeconômicas e acadêmicas.socioeconômicas e acadêmicas.

•• QuestionQuestionáário destinado ao Coordenadorrio destinado ao Coordenador

-- Busca reunir informaBusca reunir informaçções que contribuam para a ões que contribuam para a 

definidefiniçção do perfil do curso (coletado nos quinze dias ão do perfil do curso (coletado nos quinze dias 

subseqsubseqüüentes entes àà prova via Internet).prova via Internet).



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.)Principais aspectos (cont.)

◘◘ O ENADE O ENADE éé desenvolvido com o apoio tdesenvolvido com o apoio téécnico das cnico das 

Comissões Assessoras de Comissões Assessoras de ÁÁrea.rea.

•• As Comissões são compostas por professores de IES As Comissões são compostas por professores de IES 

ppúúblicas e privadas, buscando contemplar as diversas blicas e privadas, buscando contemplar as diversas 

regiões do Paregiões do Paíís.s.

•• AtribuiAtribuiçção principal: definir as competências, ão principal: definir as competências, 

conhecimentos, saberes e habilidades a serem avaliadas conhecimentos, saberes e habilidades a serem avaliadas 

e todas as especificae todas as especificaçções necessões necessáárias rias àà elaboraelaboraçção da ão da 

prova a ser aplicada no ENADE.prova a ser aplicada no ENADE.

-- As provas não são elaboradas pelas Comissões Assessoras de As provas não são elaboradas pelas Comissões Assessoras de ÁÁrea.rea.



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.)Principais aspectos (cont.)

◘◘ Conceito ENADEConceito ENADE

--O conceito final de um determinado curso O conceito final de um determinado curso éé a a mméédia ponderadadia ponderada da da 

nota padronizada dos concluintes no componente especnota padronizada dos concluintes no componente especíífico e da fico e da 

nota padronizada dos concluintes em formanota padronizada dos concluintes em formaçção geral, conforme a ão geral, conforme a 

expressão abaixo: expressão abaixo: 

NF = 0,75 x NNF = 0,75 x NC,CEC,CE + 0,25 x N+ 0,25 x NC,FGC,FG

Onde: N Onde: N →→ mméédia padronizada; C dia padronizada; C →→ concluintes; concluintes; 

CE CE →→ componente especcomponente especíífico e FG fico e FG →→ formaformaçção geral  ão geral  

Para mais detalhes, consultar Para mais detalhes, consultar ““Nota TNota Téécnica cnica -- Conceito ENADEConceito ENADE””, dispon, disponíível em:vel em:

http://www.inep.gov.br/superior/enade/notas_tecnicas.htmhttp://www.inep.gov.br/superior/enade/notas_tecnicas.htm



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.)Principais aspectos (cont.)

◘◘ Indicador de DiferenIndicador de Diferençça Entre os Desempenhos Observado e a Entre os Desempenhos Observado e 

Esperado Esperado –– IDDIDD

-- Tem como propTem como propóósito trazer sito trazer ààs IES informas IES informaçções comparativas ões comparativas 

dos desempenhos de seus estudantes concluintes em relados desempenhos de seus estudantes concluintes em relaçção ão 

aos resultados obtidos, em maos resultados obtidos, em méédia, pelas demais IES cujos dia, pelas demais IES cujos 

perfis de seus estudantes ingressantes são semelhantes. perfis de seus estudantes ingressantes são semelhantes. 

EntendeEntende--se que essas informase que essas informaçções são boas aproximaões são boas aproximaçções do ões do 

que seria considerado que seria considerado efeito do cursoefeito do curso..

Para mais detalhes, consultar Para mais detalhes, consultar ““Nota TNota Téécnica cnica –– IDDIDD””, dispon, disponíível em: vel em: 

http://www.inep.gov.br/superior/enade/notas_tecnicas.htmhttp://www.inep.gov.br/superior/enade/notas_tecnicas.htm



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.)Principais aspectos (cont.)

◘◘ O conceito ENADE e o IDD são divulgados O conceito ENADE e o IDD são divulgados em uma escala de 5 em uma escala de 5 

(cinco) n(cinco) nííveisveis

CONCEITO 1 CONCEITO 1 –– DESEMPENHO INFERIORDESEMPENHO INFERIOR

......

CONCEITO 5 CONCEITO 5 –– DESEMPENHO SUPERIORDESEMPENHO SUPERIOR

Os cursos podem, ainda, Os cursos podem, ainda, 
ter SC (sem conceito) ter SC (sem conceito) 
como resultado finalcomo resultado final



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.)Principais aspectos (cont.)

◘◘ Principais relatPrincipais relatóóriosrios

•• RelatRelatóórios de IESrios de IES

--Traz informaTraz informaçções detalhadas acerca do desempenho geral ões detalhadas acerca do desempenho geral 

dos cursos avaliados de uma IES.dos cursos avaliados de uma IES.

• RelatRelatóórios de Cursorios de Curso

-- Apresenta informaApresenta informaçções detalhadas sobre o desempenho ões detalhadas sobre o desempenho 

dos estudantes na prova e resultados do questiondos estudantes na prova e resultados do questionáário de rio de 

impressões sobre a prova e do questionimpressões sobre a prova e do questionáário do estudante rio do estudante 

(QE). (QE). 

DisponDisponííveis em: veis em: http://www.inep.gov.br/superior/enade/http://www.inep.gov.br/superior/enade/



2. ENADE 2. ENADE –– Principais aspectos (cont.)Principais aspectos (cont.)

◘◘ Principais relatPrincipais relatóórios (cont.)rios (cont.)

•• RelatRelatóóriosrios--SSííntese de ntese de ÁÁrearea

--Apresenta resumidamente os resultados nacionais Apresenta resumidamente os resultados nacionais 

ENADE em cada ENADE em cada áárea avaliada no Exame.rea avaliada no Exame.

• Boletim de Desempenho do EstudanteBoletim de Desempenho do Estudante

--Apresenta a nota detalhada obtida pelo estudante e Apresenta a nota detalhada obtida pelo estudante e 

quadros comparativos de seu desempenho.quadros comparativos de seu desempenho.

--RelatRelatóório de regularidade junto ao ENADErio de regularidade junto ao ENADE (presen(presençça)a)

-- Apresenta os estudantes em situaApresenta os estudantes em situaçção regular junto ao ão regular junto ao 

ENADE. ENADE. DisponDisponíível, para coordenadores de curso, no enderevel, para coordenadores de curso, no endereçço o 

eletrônico do INEP, cerca de 30 dias apeletrônico do INEP, cerca de 30 dias apóós o Exame.s o Exame.



BOLETIM DE DESEMPENHO DO ESTUDANTEBOLETIM DE DESEMPENHO DO ESTUDANTE



INFORMAINFORMAÇÇÕES QUE FAZEM PARTE DO RELATÕES QUE FAZEM PARTE DO RELATÓÓRIO DO CURSO RIO DO CURSO -- EXEMPLOSEXEMPLOS



















As informaAs informaçções geradas a partir do ENADE são usadas por ões geradas a partir do ENADE são usadas por 

diversos pdiversos púúblicos:blicos:

•• InstituiInstituiçções de educaões de educaçção superiorão superior (dirigentes, coordenadores e (dirigentes, coordenadores e 

estudantes) que podem usar as informaestudantes) que podem usar as informaçções para, por exemplo, ões para, por exemplo, 

analisar questões pedaganalisar questões pedagóógicas e reorientgicas e reorientáá--las las –– se for o caso; se for o caso; 

•• Secretarias do MECSecretarias do MEC que cuidam da regulaque cuidam da regulaçção e supervisão da ão e supervisão da 

educaeducaçção superior (Secretaria de Educaão superior (Secretaria de Educaçção Superior, Secretaria de ão Superior, Secretaria de 

EducaEducaçção Profissional e Tecnolão Profissional e Tecnolóógica e Secretaria de Educagica e Secretaria de Educaçção a ão a 

Distância); Distância); 

•• Gestores pGestores púúblicosblicos –– podem usar os dados para orientar apodem usar os dados para orientar açções e ões e 

polpolííticas pticas púúblicas educacionais; blicas educacionais; 

•• PesquisadoresPesquisadores -- usam os dados em seus trabalhos acadêmicos; usam os dados em seus trabalhos acadêmicos; 

•• Sociedade em geralSociedade em geral –– as pessoas buscam, nas informaas pessoas buscam, nas informaçções ões 

colocadas a sua disposicolocadas a sua disposiçção, elementos para conhecer melhor um ão, elementos para conhecer melhor um 

curso de seu interesse.curso de seu interesse.



3. ENADE 2010 3. ENADE 2010 
[Portaria Normativa MEC n[Portaria Normativa MEC noo 5, de 22/02/2010, 5, de 22/02/2010, republicada em 03/05/2010republicada em 03/05/2010]]

Serão avaliados pelo ENADE no ano de 2010 os estudantes:Serão avaliados pelo ENADE no ano de 2010 os estudantes:

--dos cursos que conferem diploma de bacharel das dos cursos que conferem diploma de bacharel das ááreas de:reas de:

-- AGRONOMIA AGRONOMIA -- MEDICINAMEDICINA

-- BIOMEDICINA BIOMEDICINA -- MEDICINA VETERINMEDICINA VETERINÁÁRIARIA

-- EDUCAEDUCAÇÇÃO FÃO FÍÍSICA SICA -- NUTRINUTRIÇÇÃOÃO

-- ENFERMAGEM ENFERMAGEM -- ODONTOLOGIAODONTOLOGIA

-- FARMFARMÁÁCIACIA -- SERVISERVIÇÇO SOCIALO SOCIAL

-- FISIOTERAPIAFISIOTERAPIA -- TERAPIA OCUPACIONALTERAPIA OCUPACIONAL

-- FONOAUDIOLOGIAFONOAUDIOLOGIA -- ZOOTECNIAZOOTECNIA



3. ENADE 2010 (cont.)3. ENADE 2010 (cont.)

Serão avaliados pelo ENADE no ano de 2010 os estudantes:Serão avaliados pelo ENADE no ano de 2010 os estudantes:

-- dos cursos que conferem diploma de tecndos cursos que conferem diploma de tecnóólogo em:logo em:

-- AGROINDAGROINDÚÚSTRIASTRIA

-- AGRONEGAGRONEGÓÓCIOCIO

-- GESTÃO HOSPITALARGESTÃO HOSPITALAR

-- GESTÃO AMBIENTALGESTÃO AMBIENTAL

-- RADIOLOGIARADIOLOGIA



ÁREAS  CURSOS(1) INGRESSANTES CONCLUINTES TOTAL 2008(2)

TOTAL 4.348 263.824 143.216 407.040
Agronomia 218 11.089 5.963 17.052
Biomedicina 215 11.055 4.851 15.906
Educação Física 428 21.964 14.434 36.398
Enfermagem 813 65.390 39.125 104.515
Farmácia 447 25.675 13.394 39.069
Fisioterapia 563 27.184 16.560 43.744
Fonoaudiologia 146 2.181 2.085 4.266
Medicina 186 17.098 10.677 27.775
Medicina Veterinária 181 10.270 5.652 15.922
Nutrição 383 17.289 9.282 26.571
Odontologia 233 13.317 8.729 22.046
Serviço Social 352 36.508 9.762 46.270
Terapia Ocupacional 78 983 1.094 2.077
Zootecnia 105 3.821 1.608 5.429
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA CURSOS(1) INGRESSANTES CONCLUINTES TOTAL 2008(2)

TOTAL 709 34.208 11.326 45.534 

Agroindústria 34 1.120 428 1.548
Agronegócios 116 2.260 752 3.012
Gestão Hospitalar 277 14.892 3.688 18.580
Gestão Ambiental 173 10.270 4.178 14.448
Radiologia 109 5.666 2.280 7.946
TOTAL DE ESTUDANTES 2008(2) 5.057 298.032 154.542 452.574

(1) Fonte: SIEdSup/INEP, ago/2009, com base no Código de Classificação de Área de Formação - OCDE. (2) Censo da Educação Superior 
2008 (Base: junho/2008) 

Estimativa de estudantes inscritosEstimativa de estudantes inscritos



3. ENADE 2010 (cont.3. ENADE 2010 (cont.))

O enquadramento dos cursos de graduaO enquadramento dos cursos de graduaçção nas respectivas ão nas respectivas 
ááreas de abrangência do ENADE 2010 serreas de abrangência do ENADE 2010 seráá responsabilidade responsabilidade 
da instituida instituiçção de educaão de educaçção superior, a partir das informaão superior, a partir das informaçções ões 
constantes do Sistema constantes do Sistema ee--MECMEC, e dever, e deveráá ser feito ser feito atatéé o dia 31 o dia 31 
de agosto de 2010.de agosto de 2010.

O INEP divulgarO INEP divulgaráá instruinstruçções sobre o ões sobre o ““enquadramento de enquadramento de 
cursoscursos””, por meio do endere, por meio do endereçço eletrônico o eletrônico 
http://www.inep.gov.br e http://enade.inep.gov.brhttp://www.inep.gov.br e http://enade.inep.gov.br, , atatéé o dia 20 o dia 20 
de maio de 2010.de maio de 2010.



3. ENADE 2010 (cont.3. ENADE 2010 (cont.))

O Manual do ENADE 2010 O Manual do ENADE 2010 -- define os procedimentos define os procedimentos 
ttéécnicos indispenscnicos indispensááveis veis àà operacionalizaoperacionalizaçção do Exame. ão do Exame. 

SerSeráá divulgado pelo INEP atdivulgado pelo INEP atéé 20 de maio de 201020 de maio de 2010..

InstruInstruçções e instrumentos necessões e instrumentos necessáários rios ààs IES para o s IES para o 
cadastramento eletrônico dos estudantes habilitados ao cadastramento eletrônico dos estudantes habilitados ao 
ENADE 2010: ENADE 2010: atatéé 11oo de junho de 2010de junho de 2010,, no endereno endereçço eletrônico o eletrônico 
http://www.inep.gov.br e http://www.inep.gov.br e http://enade.inep.gov.brhttp://enade.inep.gov.br

ÉÉ responsabilidade da IES divulgar amplamente junto aos responsabilidade da IES divulgar amplamente junto aos 
estudantes todas as informaestudantes todas as informaçções concernentes ao ENADEões concernentes ao ENADE..



3. ENADE 2010 (cont.)3. ENADE 2010 (cont.)

InscriInscriçções (Responsabilidade da IES)ões (Responsabilidade da IES)

◘◘ PerPerííodo: odo: 07 a 24/06/201007 a 24/06/2010: apenas estudantes : apenas estudantes 
irregulares de anos anterioresirregulares de anos anteriores

◘◘ PerPerííodo: odo: 02 a 31/08/201002 a 31/08/2010: apenas estudantes : apenas estudantes 
regulares de 2010regulares de 2010

--Processamento das inscriProcessamento das inscriçções: exclusivamente por ões: exclusivamente por 
meio da pmeio da páágina da Internet gina da Internet http://enade.inep.gov.brhttp://enade.inep.gov.br



3. ENADE 2010 (cont.)3. ENADE 2010 (cont.)

◘◘ Estudantes habilitados ao ENADE 2010Estudantes habilitados ao ENADE 2010

•• IngressantesIngressantes: : 

-- Estudantes do final do primeiro ano que tiverem concluEstudantes do final do primeiro ano que tiverem concluíído, atdo, atéé 2 2 
de agosto de 2010, entre 7% a 22% (inclusive) da carga horde agosto de 2010, entre 7% a 22% (inclusive) da carga horáária ria 
mmíínima do currnima do curríículo do curso da IES.culo do curso da IES.

•• ConcluintesConcluintes: : 

-- Estudantes do final do Estudantes do final do úúltimo ano do curso que tiverem conclultimo ano do curso que tiverem concluíído, do, 
atatéé 2 de agosto de 2010, pelo menos 80% da carga hor2 de agosto de 2010, pelo menos 80% da carga horáária mria míínima nima 
do currdo curríículo do curso da IES; eculo do curso da IES; e

-- Estudantes na condiEstudantes na condiçção de possão de possíível concluinte no ano da vel concluinte no ano da 
realizarealizaçção do Exame.ão do Exame.



3. ENADE 2010 (cont.)3. ENADE 2010 (cont.)

◘◘ Estudantes habilitados para cursos superiores de tecnologia comEstudantes habilitados para cursos superiores de tecnologia com
carga horcarga horáária mria míínima de atnima de atéé 2.000 horas2.000 horas

IngressantesIngressantes: : 

-- Estudantes do final do primeiro ano que tiverem concluEstudantes do final do primeiro ano que tiverem concluíído, atdo, atéé 2 2 
de agosto de 2010, entre 7% a 25% (inclusive) da carga horde agosto de 2010, entre 7% a 25% (inclusive) da carga horáária ria 
mmíínima do currnima do curríículo do curso da IES.culo do curso da IES.

•• ConcluintesConcluintes: : 

-- Estudantes do final do Estudantes do final do úúltimo ano do curso que tiverem conclultimo ano do curso que tiverem concluíído, do, 
atatéé 2 de agosto de 2010, pelo menos 75% da carga hor2 de agosto de 2010, pelo menos 75% da carga horáária mria míínima nima 
do currdo curríículo do curso da IES; eculo do curso da IES; e

-- Estudantes na condiEstudantes na condiçção de possão de possíível concluinte no ano da vel concluinte no ano da 
realizarealizaçção do Exame.ão do Exame.



3. ENADE 2010 (cont.)3. ENADE 2010 (cont.)

Estudantes dispensados do ENADE 2010:Estudantes dispensados do ENADE 2010:

-- Estudante que colar grau atEstudante que colar grau atéé 31 de agosto de 201031 de agosto de 2010

-- Estudante matriculado e cursando atividade curricular Estudante matriculado e cursando atividade curricular 
fora do Brasil, na data do Exame, em instituifora do Brasil, na data do Exame, em instituiçção ão 
conveniada com a IES de origemconveniada com a IES de origem

◘◘ Estudante dispensado nas situaEstudante dispensado nas situaçções acima não deve ões acima não deve 
ser inscrito pela IES.ser inscrito pela IES.



3. ENADE 2010 (cont.)3. ENADE 2010 (cont.)

AlteraAlteraçção de localidade de prova (responsabilidade da IES)ão de localidade de prova (responsabilidade da IES)

-- Para estudantes em desenvolvimento de estPara estudantes em desenvolvimento de estáágio curricular gio curricular 
fora da sede do curso ou estudantes de curso na modalidade fora da sede do curso ou estudantes de curso na modalidade 
de educade educaçção a distância.ão a distância.

PerPerííodo: odo: 11oo a 10/09/2010a 10/09/2010 –– por meio da ppor meio da páágina da Internet gina da Internet 
http://enade.inep.gov.brhttp://enade.inep.gov.br

--Em 2010:Em 2010:

O estudante de curso na modalidade de educaO estudante de curso na modalidade de educaçção a distância (EAD) poderão a distância (EAD) poderáá
realizar o ENADE 2010 no municrealizar o ENADE 2010 no municíípio em que a IES credenciada para a EAD tenha pio em que a IES credenciada para a EAD tenha 
ppóólo de apoio presencial que conste, lo de apoio presencial que conste, atatéé o dia 16 de abril de 2010o dia 16 de abril de 2010, do Sistema de , do Sistema de 
Consulta de InstituiConsulta de Instituiçções Credenciadas para a Educaões Credenciadas para a Educaçção a Distância e Pão a Distância e Póólos de los de 
Apoio Presencial (SIEAD/MEC), observadas alteraApoio Presencial (SIEAD/MEC), observadas alteraçções de local de prova ões de local de prova 
realizadas nos termos do art. 6realizadas nos termos do art. 6oo, , §§ 55oo da Portaria Normativa MEC nda Portaria Normativa MEC noo 5/2010.5/2010.

DivulgaDivulgaçção dos locais de provas ão dos locais de provas -- atatéé o dia 22 de outubro o dia 22 de outubro 
de 2010de 2010



3. ENADE 2010 (cont.)3. ENADE 2010 (cont.)

O desempenho individual dos estudantes em situaO desempenho individual dos estudantes em situaçção ão 
irregular não serirregular não seráá considerado para o cconsiderado para o cáálculo conceito do lculo conceito do 
curso.curso.

DefiniDefiniçção, pelas Comissões Assessoras de ão, pelas Comissões Assessoras de ÁÁreas, das reas, das 
Diretrizes para a prova Diretrizes para a prova -- atatéé o dia 16 de julho de 2010.o dia 16 de julho de 2010.

Data e horData e horáário do Exame: rio do Exame: 

21/11/201021/11/2010

13h 13h –– horhoráário oficial de Brasrio oficial de Brasíílialia



Arquitetura e Urbanismo Biologia Arquitetura e Urbanismo Biologia 

Ciências Sociais ComputaCiências Sociais Computaçção Engenharia Filosofia Fão Engenharia Filosofia Fíísica sica 

Geografia HistGeografia Históória Letras Matemria Letras Matemáática Pedagogia tica Pedagogia 

CST em ConstruCST em Construçção de Edifão de Edifíícios CST em Alimentos cios CST em Alimentos 

CST em AutomaCST em Automaçção Industrial CST em Gestão da Produão Industrial CST em Gestão da Produçção Industrial ão Industrial 

CST em ManutenCST em Manutençção Industrial CST em Processos Quão Industrial CST em Processos Quíímicos micos 

CST em FabricaCST em Fabricaçção Mecânica CST em Anão Mecânica CST em Anáálise e Desenvolvimento de Sistemaslise e Desenvolvimento de Sistemas

CST em Redes de Computadores CST em Saneamento AmbientalCST em Redes de Computadores CST em Saneamento Ambiental

AdministraAdministraçção ão ArquivologiaArquivologia Biblioteconomia Ciências ContBiblioteconomia Ciências Contáábeisbeis

Ciências Econômicas ComunicaCiências Econômicas Comunicaçção Social Design Direito Estatão Social Design Direito Estatíísticastica

MMúúsica Psicologia Relasica Psicologia Relaçções Internacionais Secretariado Executivoões Internacionais Secretariado Executivo

CST em Teatro e Turismo CST em Design de Moda CST em GastronomiaCST em Teatro e Turismo CST em Design de Moda CST em Gastronomia

CST em Gestão de Recursos Humanos CST em Gestão de TurismoCST em Gestão de Recursos Humanos CST em Gestão de Turismo

CST em Gestão Financeira CST em Marketing CST em Processos GerenCST em Gestão Financeira CST em Marketing CST em Processos Gerenciaisciais

Agronomia Biomedicina EducaAgronomia Biomedicina Educaçção Fão Fíísica Enfermagem Farmsica Enfermagem Farmáácia cia 

Fisioterapia Fonoaudiologia Medicina Fisioterapia Fonoaudiologia Medicina MedicinaMedicina VeterinVeterináária Nutriria Nutriçção ão 

Odontologia ServiOdontologia Serviçço Social Terapia Ocupacional Zootecnia o Social Terapia Ocupacional Zootecnia 

CST em AgroindCST em Agroindúústria CST em Agronegstria CST em Agronegóócios CST em Gestão Hospitalar cios CST em Gestão Hospitalar 

CST em Gestão Ambiental CST em RadiologiaCST em Gestão Ambiental CST em Radiologia

Arquitetura e Urbanismo Biologia  Ciências Sociais ComputaArquitetura e Urbanismo Biologia  Ciências Sociais Computaçção Engenharia Filosofia Fão Engenharia Filosofia Fíísica sica 
Geografia HistGeografia Históória Letras Matemria Letras Matemáática Pedagogia  CST em Construtica Pedagogia  CST em Construçção de Edifão de Edifíícios cios 

CST em Alimentos CST em AutomaCST em Alimentos CST em Automaçção Industrial CST em Gestão da Produão Industrial CST em Gestão da Produçção Industrial  ão Industrial  
CST em ManutenCST em Manutençção Industrial CST em Processos Quão Industrial CST em Processos Quíímicos micos 

CST em FabricaCST em Fabricaçção Mecânica CST em Anão Mecânica CST em Anáálise e Desenvolvimento de Sistemas lise e Desenvolvimento de Sistemas 
CST em Redes de Computadores  CST em Saneamento Ambiental AdminiCST em Redes de Computadores  CST em Saneamento Ambiental Administrastraçção ão ArquivologiaArquivologia

Biblioteconomia Ciências ContBiblioteconomia Ciências Contáábeis Ciências Econômicas Comunicabeis Ciências Econômicas Comunicaçção Social Design ão Social Design 
Direito EstatDireito Estatíística Mstica Múúsica Psicologia Relasica Psicologia Relaçções Internacionais Secretariado Executivo ões Internacionais Secretariado Executivo 

CST em Teatro e Turismo CST em Design de Moda CST em GastronomiaCST em Teatro e Turismo CST em Design de Moda CST em Gastronomia
CST em Gestão de Recursos Humanos CST em Gestão de Turismo CST eCST em Gestão de Recursos Humanos CST em Gestão de Turismo CST em Gestão Financeira m Gestão Financeira 

CST em Marketing CST em Processos Gerenciais Agronomia BiomediciCST em Marketing CST em Processos Gerenciais Agronomia Biomedicina Educana Educaçção Fão Fíísica sica 
Enfermagem FarmEnfermagem Farmáácia Fisioterapia Fonoaudiologia Medicina cia Fisioterapia Fonoaudiologia Medicina MedicinaMedicina VeterinVeterináária Nutriria Nutriçção  ão  

Odontologia ServiOdontologia Serviçço Social Terapia Ocupacional Zootecnia CST em Agroindo Social Terapia Ocupacional Zootecnia CST em Agroindúústria stria 
CST em AgronegCST em Agronegóócios CST em Gestão Hospitalar  CST em Gestão Ambiental CST em Racios CST em Gestão Hospitalar  CST em Gestão Ambiental CST em Radiologiadiologia

11oo filtro filtro –– seleseleçção de cursosão de cursos Estabelece as Estabelece as ááreas reas 
avaliadas a cada anoavaliadas a cada ano

20102010
Bacharelados emBacharelados em: Agronomia, Biomedicina, Educa: Agronomia, Biomedicina, Educaçção Fão Fíísica, Enfermagem, sica, Enfermagem, 

FarmFarmáácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, cia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 
Medicina VeterinMedicina Veterináária, Nutriria, Nutriçção, Odontologia, Servião, Odontologia, Serviçço Social, o Social, 

Terapia Ocupacional e Zootecnia Terapia Ocupacional e Zootecnia 
CST emCST em: Agroind: Agroindúústria, stria, AgronegAgronegóócio, Gestão Hospitalar ,cio, Gestão Hospitalar ,

Gestão AmbientalGestão Ambiental e Radiologiae Radiologia



Estudantes de cursos que não passam pelo

1o filtro do ENADE são estudantes

dispensados nos termos da Lei no 10.861/2004

para a respectiva edição do EXAME

na condição de ingressante ou concluinte.



20102010
Bacharelados emBacharelados em: Agronomia, Biomedicina, Educa: Agronomia, Biomedicina, Educaçção Fão Fíísica, Enfermagem, sica, Enfermagem, 

FarmFarmáácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, cia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 
Medicina VeterinMedicina Veterináária, Nutriria, Nutriçção, Odontologia, Servião, Odontologia, Serviçço Social, o Social, 

Terapia Ocupacional e Zootecnia Terapia Ocupacional e Zootecnia 
CST emCST em: Agroind: Agroindúústria, Agronegstria, Agronegóócio, Gestão Hospitalar, cio, Gestão Hospitalar, 

Gestão Ambiental e em RadiologiaGestão Ambiental e em Radiologia

22oo filtro filtro –– seleseleçção pela IESão pela IES Enquadra os cursos nas Enquadra os cursos nas ááreas reas 
de abrangênciade abrangência

Cursos da IES enquadrados nas Cursos da IES enquadrados nas ááreas de abrangênciareas de abrangência

do ENADE 2010do ENADE 2010



Estudantes de cursos que não passam pelo

2o filtro do ENADE são estudantes

dispensados nos termos da Lei no 10.861/2004

para a respectiva edição do EXAME

na condição de ingressante ou concluinte.



Estudantes do ano letivo de 2010Estudantes do ano letivo de 2010

(ap(apóós os dois filtros anteriores) s os dois filtros anteriores) 

33oo filtro filtro –– critcritéérios de habilitarios de habilitaççãoão Identifica INGRESSANTES eIdentifica INGRESSANTES e
CONCLUINTES de 2010CONCLUINTES de 2010

INGRESSANTESINGRESSANTES

Estudantes que, em 02/08/2010, Estudantes que, em 02/08/2010, 
tem entre 7% e 22% da gradetem entre 7% e 22% da grade

curricular cumpridacurricular cumprida

Para CST com atPara CST com atéé 2 mil horas:2 mil horas:
Estudantes que, em 02/08/2010, Estudantes que, em 02/08/2010, 

tem entre 7% e 25% da gradetem entre 7% e 25% da grade
curricular cumpridacurricular cumprida

CONCLUINTESCONCLUINTES

Estudantes que, em 02/08/2010, Estudantes que, em 02/08/2010, 
tem pelo menos 80% da gradetem pelo menos 80% da grade
curricular cumprida OU podemcurricular cumprida OU podem
concluir o curso durante o anoconcluir o curso durante o ano

letivo de 2010letivo de 2010

Para CST com atPara CST com atéé 2 mil horas:2 mil horas:
Estudantes que, em 02/08/2010, Estudantes que, em 02/08/2010, 

tem pelo menos 75% da gradetem pelo menos 75% da grade
curricular cumprida OU podemcurricular cumprida OU podem
concluir o curso durante o anoconcluir o curso durante o ano

letivo de 2010letivo de 2010

CritCritéérios prrios préévios de dispensa:vios de dispensa:
colacolaçção de grau (31/08/2010) ou atividade curricular fora do Brasil não de grau (31/08/2010) ou atividade curricular fora do Brasil na data da provaa data da prova



IMPORTANTE:IMPORTANTE:

A verificaA verificaçção do cumprimento da grade curricularão do cumprimento da grade curricular

éé realizada por meio da leitura do histrealizada por meio da leitura do históórico escolarrico escolar

em 02 de agosto de 2010.em 02 de agosto de 2010.

A inscriA inscriçção no ENADE estão no ENADE estáá condicionada condicionada apenasapenas

ao critao critéério de habilitario de habilitaçção estabelecido na legislaão estabelecido na legislaçção,ão,

independentemente da situaindependentemente da situaçção de matrão de matríículacula

(regular ou trancada), evadidos, com pendências(regular ou trancada), evadidos, com pendências

financeiras etc.financeiras etc.



Estudantes de cursos que não passam pelo

3o filtro do ENADE são estudantes

dispensados nos termos da Lei no 10.861/2004

para a respectiva edição do EXAME

na condição de ingressante ou concluinte.



INGRESSANTESINGRESSANTES CONCLUINTESCONCLUINTES

44oo filtro filtro –– amostraamostra
(previsão legal)(previsão legal)

Determina os estudantes queDetermina os estudantes que
representarão a popularepresentarão a populaççãoão

Estudantes convocados para a provaEstudantes convocados para a prova

VOLUNTVOLUNTÁÁRIOSRIOS

ENADE 2010 ENADE 2010 –– CensitCensitááriorio
Todos os estudantes inscritos serão convocadosTodos os estudantes inscritos serão convocados



Estudantes que não passam peloEstudantes que não passam pelo

44oo filtro do ENADE (quando existente), filtro do ENADE (quando existente), 

e não se apresentam como volunte não se apresentam como voluntáários, rios, 

são estudantessão estudantes

dispensados nos termos da Lei ndispensados nos termos da Lei noo 10.861/200410.861/2004

para a respectiva edipara a respectiva ediçção do EXAMEão do EXAME

na condina condiçção de ingressante ou concluinte.ão de ingressante ou concluinte.

ENADE 2010 ENADE 2010 -- CensitCensitááriorio



Estudantes Estudantes convocadosconvocados para a provapara a prova

REGULARIDADE do componente REGULARIDADE do componente 

curricular obrigatcurricular obrigatóório ENADE rio ENADE ––

na condina condiçção de ingressante ou ão de ingressante ou 

concluinte (conforme inscriconcluinte (conforme inscriçção) ão) 

Dispensa pela amostra (se houver)Dispensa pela amostra (se houver)

ParticipaParticipaçção na provaão na prova

Dispensa oficial pelo MECDispensa oficial pelo MEC

IRREGULARIDADE do IRREGULARIDADE do compocompo--

nentenente curricular obrigatcurricular obrigatóório ENADE rio ENADE 

na condina condiçção de ingressante ou ão de ingressante ou 

concluinte (conforme inscriconcluinte (conforme inscriçção) ão) 

Ausência na provaAusência na prova

Sem dispensa oficial pelo MECSem dispensa oficial pelo MEC



Estudante em situaEstudante em situaçção IRREGULAR:ão IRREGULAR:

Deve ser inscrito para participar do ENADE 2010Deve ser inscrito para participar do ENADE 2010

Se acumular duas situaSe acumular duas situaçções (irregularidade deões (irregularidade de

anos anteriores e habilitaanos anteriores e habilitaçção ao ENADE 2010), ão ao ENADE 2010), 

o estudante devero estudante deveráá participar de duas provas: participar de duas provas: 

2010 e 2011 (uma prova para cada situa2010 e 2011 (uma prova para cada situaçção)ão)

Os cursos avaliados em anos anteriores estarão Os cursos avaliados em anos anteriores estarão 

dispondisponííveis para enquadramento no ENADE 2010, veis para enquadramento no ENADE 2010, 

conforme informaconforme informaçções do Sistema ões do Sistema ee--MECMEC..



Estudante em situaEstudante em situaçção IRREGULAR:ão IRREGULAR:

Não conclui o curso de graduaNão conclui o curso de graduaççãoão
(deve uma (deve uma ““disciplinadisciplina””))

Não recebe certificado de conclusão do cursoNão recebe certificado de conclusão do curso
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