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Dados relativos aos resultados da prova e a 
opinião dos estudantes podem ser úteis para 
orientar as ações pedagógicas e 
administrativas da instituição e do curso, uma 
vez que constituem importantes referências 
para o conhecimento da realidade 
institucional e para a permanente busca da 
melhoria da qualidade da graduação, aspectos 
que evidenciam o caráter integrativo inerente 
à avaliação. 



ENADE 
 

Parte do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES): 

  Objetiva: Aferir o desempenho dos estudantes em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas 
diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, às 
suas habilidades para ajustamento às exigências 
decorrentes da evolução do conhecimento e às suas 
competências para compreender temas exteriores ao 
âmbito específico de sua profissão, ligados às realidades 
brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. 



• Obrigatoriedade é dada pela LEI Nº 10.861, DE 
14 DE ABRIL DE 2004 

ENADE 
 

Art. 5º A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será 
realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - 
Enade. 

§ 5º O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo 
inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação 
a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, 
dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento. 



ENADE 
Avaliação trienal 
2014 – Engenharia Química entre outros cursos 

• ALUNOS 

– Questionário do aluno (sócio econômico) (21 Outubro 

a 23 novembro) 

– Prova (23 novembro) 

– Questionário de impressões sobre a prova (23 

novembro) 

• Coordenador do curso 

– Questionário (24 Novembro a 07 Dezembro) 

Composição da avaliação: 



Questionário do Aluno 

Obtenção do CARTÃO DO ESTUDANTE –> DEVE SER APRESENTADO NA PROVA 



• Componente específico: 75% 

• Formação geral: 25% 

• Número de questões da prova: 

– 30 (componente específico) 

– 10 (formação geral) 

PROVA 

Exemplo de provas anteriores:  
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade/provas-e-gabaritos-2011 
(Engenharia Química: GRUPO IV) 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/provas/2011/ENGENHARIA_GRUP
O_%20IV.pdf 
 
 
Local: Campinas (verificar!!) 
Os estudantes devem apresentar – se no local de prova às 12 h 15 min 
 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade/provas-e-gabaritos-2011
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade/provas-e-gabaritos-2011
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade/provas-e-gabaritos-2011
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade/provas-e-gabaritos-2011
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade/provas-e-gabaritos-2011
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade/provas-e-gabaritos-2011
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade/provas-e-gabaritos-2011


Quem realiza o ENADE?? 



CONSEQUÊNCIAS ... 
 

Manual ENADE: 

Não recebimento do histórico escolar final 
(CRQ e CREA solicitam o histórico para registro) 



Avaliação da Engenharia Química por entidades 
externas ... 

http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdecursos/engenhariaquimica/ 



Boletim de Desempenho do Aluno 



ENADE 
 


