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O QUE É ?     QUAL O OBJETIVO DO ENADE ?

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, mais conhecido como

ENADE, é parte integrante do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Superior – criado pela Lei nº. 10.861/2004. Este Exame avalia a

cada ano áreas diferentes de graduação, previamente definidas.

O objetivo do Exame é avaliar e acompanhar o processo de desempenho

acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos, suas

habilidades e competências. O resultado do ENADE também classifica a

Instituição de Ensino a partir da prova aplicada ao estudante, e é referencial

básico para os processos de recredenciamento institucional e renovação de

reconhecimento de cursos.

>Desde 2010, o ENADE é censitário, isto é, todos os estudantes Concluintes

inscritos e não justificadamente dispensados devem obrigatoriamente

comparecer para realização do Exame. 

Os estudantes Ingressantes devem ser inscritos, porém, conforme regras

estipuladas a cada edição do ENADE poderão ser dispensados da prova,

tendo sua situação de regularidade atribuída pelo INEP, desde que a IES

realize sua inscrição. Então, é importante ao aluno concluinte ou

ingressante, habilitado àquela edição do ENADE, verificar com os

responsáveis na IES sua situação de inscrição. 

>
SOU OBRIGADO A FAZER O ENADE ?

Sim. O ENADE é um componente curricular

obrigatório para quem integralizou 80% ou mais

da carga horária do curso ou quem integralizará

100% da carga horária até o mês de julho

subsequente à data da prova. 

A situação de irregularidade do estudante junto

ao ENADE irá ocorrer quando o estudante: não

comparecer ao Exame, e não obtiver dispensa

oficial conforme referência normativa; não

preencher o Questionário do Estudante; tiver o

registro de participação indevida na prova.



POR QUÊ É TÃO IMPORTANTE FAZER O ENADE?     

Os estudantes que têm interesse em ingressar em uma Instituição de

Ensino Superior de qualidade, independentemente se é pública ou privada,

podem utilizar como base a nota do ENADE. Ela é concedida pelo MEC às

organizações de ensino superior avaliadas. 

A partir daí, o órgão analisa a situação dos cursos oferecidos pelas

instituições de ensino, avaliando se elas apresentam os requisitos mínimos,

bem como os padrões que atestam a qualidade do ensino. 

Obter uma boa nota no ENADE é essencial tanto
para a Instituição quanto para o aluno, sabe por quê?

 

a) Porque é uma oportunidade de o aluno ser avaliado em seu
desempenho acadêmico individual, medindo suas habilidades e
competências, e de a Faculdade ser avaliada no desenvolvimento de suas

atividades gerais, bem como em relação à qualidade de seus serviços
prestados;

b) Os resultados apresentados pelo ENADE podem contribuir para a

definição de estratégias para o aprimoramento do ensino ofertado pela
Instituição e, consequentemente, da aprendizagem dos alunos;

c) Análise curricular para a Residência Médica:
 PSU – Programa de Seleção Unificada – Edital/2020. 

CLASSIFICAÇÃO DOS CURSOS DE MEDICINA CONSIDERANDO O
ENADE: 
Esta pontuação será lançada de forma automática pelo sistema, de
acordo com a instituição de origem e ano de formatura do candidato.
1.     Índice ENADE 4 ou 5 = 1 ponto
2.     Índice ENADE 3 = 0,5 ponto
3.     Índice ENADE 2 ou 1 = 0 ponto



SAIA NA FRENTE!

COLOQUE O ENADE NA SUA AGENDA DE PRIORIDADES. 

Além de ser quesito obrigatório para conquistar o seu

diploma, a prova avalia a qualidade do seu curso!

Isso significa que, quanto melhor você e seus colegas forem

na prova, melhor será a avaliação da qualidade do curso em

que irão se formar.

Procure saber mais sobre a prova e se prepare!

Dúvidas sobre o ENADE - FAME podem ser sanadas pelo

email:  cpafame@funjob.edu.br

d) Valorização pelo mercado de trabalho é outra razão para o aluno

procurar obter uma boa nota na prova do ENADE. Os resultados contribuem

para o reconhecimento da Instituição de Ensino no cenário nacional,

valorizando o diploma dos estudantes, ou seja, de sua formação
acadêmico-profissional para inserção no mercado de trabalho;

e) Aos estudantes de melhor desempenho, o Ministério da Educação

concederá estímulo, na forma de bolsa de estudos, ou auxílio
específico, ou ainda alguma outra forma de distinção com objetivo similar,

destinado a favorecer a excelência e a continuidade dos estudos, em nível

de graduação ou de pós-graduação, conforme estabelecido em

regulamento” (Parágrafo 10º do Art. 5º, Lei 10.861/2004);

f) O aluno pode incluir o Boletim de Desempenho Individual em seu
currículo para efeito de trabalho, estágio e seleção de concurso e cursos de

pós-graduação.


