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ABERTA A TODES ALUNES
ingressantes (matrícula começando por 20) 
e concluíntes  (7° e 8° período)

  20212021  REUNIÃO 

ENADE



O que é oO que é o
ENADE 2021?ENADE 2021?
 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

Enade avalia o desempenho dos alunos nos cursos de graduação e ajuda a compor os principais
indicadores de qualidade do ensino superior. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(Enade) é uma prova obrigatória que avalia o processo de aprendizagem dos alunos no ensino
superior. Ela é aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) e ajuda a compor os indicadores de qualidade da educação superior.

Os resultados do Enade ajudam a compor outros dois índices do Ministério da Educação
referentes ao ensino superior: o Conceito Preliminar do Curso (CPC) - no nosso caso, o Curso de
Design e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) - no nosso caso, a UFAL.



Quem vai proQuem vai pro
ENADE 2021?ENADE 2021?

Todes os Alunes ingressantes 
com matrícula 20 e até 668 H

:: CH fixa - no máximo 2370;
:: CH Estágio - no máximo 240;
:: CH Eletiva - no máximo 90;
:: CH Flexível - no máximo 60;
:: CH de TCC - 120

Todes os alunes concluíntes com mais 
de 80% de CH do Curso ou  mais de 2304 H

:: CH fixa - no máximo 1980;
:: CH Estágio - no máximo 100;
:: CH EleTva - no máximo 162;
:: CH Flexível - no máximo 100;
:: CH de TCC - 60

PPC 2010PPC 2019 



Como é a provaComo é a prova
do ENADE 2021?do ENADE 2021?

São elaboradas com itens provenientes do Banco Nacional de Itens da Educação Superior

Duração total de 4 horas, serão compostas por uma parte de Formação Geral, comum aos
cursos de todas as áreas, e uma de Componente Específico próprio de cada área de avaliação.

Aplicação das provas do Enade 2021
ocorrerá dia 14 de novembro de 2021 
e seguirá o horário de Brasília-DF. Início da prova 13h30 

Abertura dos portões 12h   Fechamento dos portões 13h

 Término da prova 17h30.



Como é a provaComo é a prova
do ENADE 2021?do ENADE 2021?

A parte de Componente Específico
de cada área de avaliação terá 30 
 questões, sendo 3 discursivas e 27
de múltipla escolha, envolvendo
situações-problema e estudo de
casos.

Formação Geral terá 10 questões :  
2 discursivas e 8 de múltipla escolha,
envolvendo situações-problema e
estudos de casos.

Formação Geral tem a concepção dos
seus itens balizada pelos princípios

dos Direitos Humanos.

As provas discursivas da parte de
Formação Geral avaliam aspectos
como clareza, coerência, coesão,
estratégias argumentativas, utilização
de vocabulário adequado e correção
gramatical do texto.

Componente Específico tem a concepção
dos seus itens balizada envolvendo

situações-problema e estudo de casos.



E se eu não forE se eu não for
pro ENADE 2021?pro ENADE 2021?
O Enade é componente curricular obrigatório, conforme determina o § 5º do art. 5º da Lei nº 10.861, de
2004, e o § 1º do art. 39 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 2018, sendo condição necessária para a
conclusão do curso de graduação.

É de responsabilidade das IES e dos estudantes habilitados acompanhar a divulgação de todos os atos,
editais e comunicados referentes ao Enade 2021 que forem publicados no Diário Oficial da União,
informados no Portal do Inep e/ou no Sistema Enade.

É de responsabilidade das IES informar ao estudante habilitado sobre sua inscrição no Enade 2021.

O Sistema Enade estará disponível no endereço <enade.inep.gov.br>. Antes disso é necessário ter o cadastro
no gov.br (https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=17aee4a96f9)

Os estudantes irregulares perante o Enade 2021 que, por qualquer razão, permanecerem em situação de
irregularidade depois de finalizados os processos de regularização por dispensa de prova ou declaração de
responsabilidade da IES terão sua regularidade atribuída por ato do Inep a partir de setembro de 2022,
ao final do período de inscrição da edição subsequente do Exame.



Calendário doCalendário do
ENADE 2021ENADE 2021

19/07/2021 a 8/08/2021 às 23h59Inscrição dos estudantes ingressantes 
e concluintes habilitados Coordenador de curso

Retificação de Enquadramento
e de inscrições*

Coordenador de curso 9/08/2021 a 29/08/2018 às 23h59

19/07/2021 a 13/11/2021 às 23h59Preenchimento do cadastro pelos
estudantes concluintes habilitados Estudante

*Caso algum alune tenha colado grau ate 27 de Agosto de 2021,
 neste momento poderei retirá-lo do ENADE 2021



Calendário doCalendário do
ENADE 2021ENADE 2021

30/08/2021 a 13/11/2021 às 23h59Preenchimento do Questionário 
do Estudante

Divulgação dos locais de prova
no Sistema Enade

INEP 01/11/2021 

14/11/2021Aplicação da prova INEP

Estudante

Solicitação de dispensa de prova pelo
estudante Estudante 16/12/2021 a 21/01/2022 às 23h59



Calendário doCalendário do
ENADE 2021ENADE 2021

16/12/2021 a 21/02/2022 às 23h59Solicitação de Dispensa de Prova pela
IES

Coordenador de curso

Análise e deliberação, por parte das IES,
das solicitações de dispensa dos
estudantes

Coordenador de curso 16/12/2021 a 25/01/2022 às 23h59

Análise e deliberação, pelo Inep, das
solicitações de dispensa das IES INEP 16/12/2021 a 25/01/2022 às 23h59



Calendário doCalendário do
ENADE 2021ENADE 2021

26/01/2021 a 11/02/2021 às 23h59Recurso das solicitações de dispensa 
do estudante, indeferidas pela IE

Recurso das solicitações de dispensa 
da IES, indeferidas pelo Inep

Coordenador do Curso 26/01/2022 a 11/02/2022 às 23h59

21/02/2022
Resultado dos recursos das
solicitações de dispensa do
estudante e da IES

INEP

Estudante

Divulgação dos resultados: Boletim
de Desempenho Individual do
Estudante; Microdados; Relatórios
de Cursos, IES e Síntese de Área;
Conceito Enade

INEP 31/08/2022



Informações sobreInformações sobre
o ENADE 2021o ENADE 2021
https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-
nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144

https://fau.ufal.br/graduacao/design/documentos/chamada-de-concluintes-
e-ingressantes-para-o-enade-2021

coordenacao.des@fau.ufal.br


