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ENADE – Por que é importante para 
você?

Quem fará o exame?O que é?

O Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes avalia a evolução 
dos alunos concluintes. O teste exige 
conhecimentos sobre formação geral, 
além dos contéudos e habilidades 
específi cas de cada curso.

Serão avaliados estudantes dos cursos 
de arquitetura e urbanismo, engenharia, 
biologia, ciências sociais, computação, 
fi losofi a, física, geografi a, história, 
letras, matemática, química, pedagogia, 
educação  física,  artes visuais  e  
música. Tecnólogos em  alimentos, 
construção de edifícios, automação 
industrial, gestão da produção industrial, 
manutenção industrial, processos 
químicos, fabricação mecânica, análise e 
desenvolvimento de sistemas, redes de 
computadores e saneamento ambiental 
também deverão fazer as provas.

De acordo com a portaria, estão 
dispensados do Enade 2011 os estudantes 
dos cursos listados que colarem grau 
até o dia 31 de agosto deste ano ou 
que estiverem matriculados e cursando 
atividades curriculares fora do Brasil 
na data do exame. Quem estuda outro 
curso que não está relacionado na 
portaria do ministério não precisará 
fazer o Enade, a não ser que não 
tenha comparecido a Enade de anos 
anteriores, caracterizando-se como 
aluno irregular.  

Segundo a portaria do MEC, estudantes 
inscritos no Enade terão de preencher 
o Questionário do Estudante entre 
7 de outubro e 6 de novembro pela 
internet.

Quando será a prova?

Neste ano, a prova será aplicada no 
dia 6 de novembro, às 13h.

É obrigatório?
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Sim. Quem não faz a prova não pode 
receber o diploma.

Por que é importante? 

O ENADE é importante para a valorização 
de seu currículo, pois quanto melhor 
for o conceito do curso, melhor será 
para a sua profi ssão. 

Além disso, pode ser decisivo na 
disputa por uma vaga no mercado de 
trabalho, porque permite a comparação 
do desempenho individual com o de 
milhares de candidatos, bem como o do 
curso realizado com os outros da área 
no estado, na região e no país. Pode, 
também, ser um diferencial importante 
para o ingresso em um curso de pós-
graduação.


