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ENADE – 2015 

 

O Exame Nacional de Desempenho do Estudante ENADE é realizado anualmente pelo 
Ministério da Educação. Há um rodízio entre os cursos avaliados e a cada três anos uma área de 
conhecimento, determinada pelo INEP/MEC, tem seus cursos avaliados. Em 2015, serão 
avaliados os cursos considerados Ciências Sociais Aplicadas, que inclui o Curso de Graduação 
em Administração. 

É obrigatória a participação dos estudantes e é responsabilidade da Coordenação do 
Curso a inscrição no ENADE. Assim, estamos repassando algumas informações básicas, que 
serão complementadas posteriormente, tendo em vista que o prazo para inscrição dos 
estudantes se encerra em 07/08/2015. 
 

Inscrição dos Estudantes ENADE/2015 
 

Quem deve ser inscrito? 
 

 Ingressantes – todos aqueles que tenham ingressado em 2015 e todos que concluído até 
25% da carga horária do curso até 31/08/2015.  

 Concluintes – São considerados concluintes, os estudantes que tenham expectativa de 
conclusão do curso até julho de 2016, assim como aqueles que tiverem concluído 80% ou 
mais da carga horária do curso mínima até o término do período de inscrições. 

 

Ficam dispensados do ENADE 2015: 
 

I - os estudantes dos cursos descritos no art. 1º desta Portaria Normativa que colarem grau 
até o dia 31 de agosto de 2015; 
II - os estudantes que estiverem oficialmente matriculados e cursando atividades curriculares 
fora do Brasil, na data de realização do ENADE 2015, em instituição conveniada com a IES de 
origem do estudante. 
 

Consta na Portaria Normativa 40: 
 

 Art. 33-G O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos superiores, devendo 
constar do histórico escolar de todo estudante a participação ou dispensa da prova, nos 
termos desta Portaria Normativa. 

 § 1º O estudante que tenha participado do ENADE terá registrada no histórico escolar a data 
de realização da prova. 

 ... 
 § 4º O estudante que não tenha participado do ENADE por motivos de saúde, mobilidade 

acadêmica ou outros impedimentos relevantes de caráter pessoal, devida e formalmente 
justificados perante a instituição, terá no histórico escolar a menção "estudante dispensado 
de realização do ENADE, por razão de ordem pessoal". 

 § 5º O estudante que não tiver sido inscrito no ENADE por ato de responsabilidade da 
instituição terá inscrito no histórico escolar a menção "estudante não participante do ENADE, 
por ato da instituição de ensino." 

 § 6º A situação do estudante em relação ao ENADE constará do histórico escolar ou atestado 
específico, a ser fornecido pela instituição na oportunidade da conclusão do curso, de 
transferência ou quando solicitado. 

 

Alteração de Localidade de Prova 
 Estudantes em desenvolvimento de atividades curriculares obrigatórias fora da sede do curso 

e para estudantes da modalidade de educação a distância. 
 A IES, durante o período de 12 a 31 de agosto de 2015, poderá alterar o local de prova do 

estudante, dentre as diversas opções previstas para a respectiva área de abrangência no 
ENADE 2015.  

 É imprescindível ao processo de inscrição o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do próprio 
estudante habilitado ao ENADE. 
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Questionário Socioeconômico  
 

• Os estudantes inscritos no ENADE devem preencher o questionáriono período de 21 de 
outubro a 22 de novembro de 2015, exclusivamente por meio do endereço eletrônico 
http://www.inep.gov.br. 

• A consulta individual ao local de prova e impressão do Cartão de Informação do Estudante 
será precedida pelo preenchimento do Questionário do Estudante. 

• O concluinte que não responder ao Questionário do Estudante ficará em situação 
IRREGULAR junto ao ENADE. 

 
• Data da Prova: 22 de novembro de 2015 
• Hora: 13:00 Horas 
• Início: Não será permitido o ingresso no local da prova, após às 13h.       
• Local: Cada estudante receberá um informativo com o local da prova, após responder o 

questionário. 
• Conteúdo da prova: 

• 40 Questões  
• Formação Geral - 10 Questões – 2 Discursivas 
• Componente Especifico - 30 Questões – 3 Discursivas 

 

Cronograma  

Datas Atividade 

22/05/2015 Manual do ENADE. 

12/06/2015 Divulgação das diretrizes para as provas do ENADE. 

15/06/2015 
Abertura do período de enquadramento dos cursos, nas respectivas áreas 

de abrangência do ENADE. 

06/07/2015 a 07/08/2015 Período de inscrição de estudantes habilitados (regulares) IES 

12/08/2015 a 21/08/2015 Período de divulgação pública da lista de estudantes inscritos pela IES. 

12/08/2015 a 31/08/2015 Período para retificação ou inscrição intempestiva de estudantes 

12/08/2015 a 31/08/2015 Período para alteração de localidade de prova para estudantes 

18/09/2015 
Divulgação eletrônica da lista de estudantes inscritos e convocados ao 

ENADE 

21/10/2015 a 22/11/2015 
Período para resposta eletrônica ao Questionário do Estudante e consulta 

ao local de prova 

22/11/2015 Aplicação das provas do ENADE 13:00hs – horário de Brasília 

23/11/2015 a 06/12/2015 
Período para resposta eletrônica ao questionário do Coordenador de Curso 

 
Todas as informações sobre o exame estão no Manual do ENADE 2015 

(http://portal.inep.gov.br/manual-do-enade) 

 
A seguir, está a relação dos estudantes que estão sendo inscritos pela Coordenação do 
Curso no ENADE e solicitamos que haja contato imediato, caso seja necessária inclusão 
ou exclusão de estudantes.   

 

 

http://www.inep.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/manual-do-enade

