
ENADE 2015 

 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é um dos 

pilares da avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  

Neste ano serão avaliados os estudantes do curso de Ciências 

Econômicas entre outros cursos.  

O Enade também está completando onze anos, tendo passado por 

diversas modificações. Dentre as inovações mais recentes, estão o tempo 

mínimo de permanência no local de prova, de 1 (uma) hora, 

implementado em 2013, além da exigência de preenchimento do 

Questionário do Estudante. 

O Questionário do Estudante é parte integrante do Enade e, conforme a 

Portaria nº 40/2007, deve ser respondido por todos os concluintes 

inscritos no Exame. Ele é disponibilizado no site do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a partir de 30 

(trinta) dias antes da prova e, caso o estudante não o preencha, fica em 

situação de irregularidade perante o Enade.  

O Enade será realizado no dia 22 de novembro de 2015, com início às 13 

(treze) horas, horário oficial de Brasília e terá duração de 4 (quatro) 

horas. 

O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, 

conforme determina a Lei do SINAES (nº. 10.861/2004). De acordo com a 

legislação, devem ser inscritos no Exame estudantes de todos os cursos 

de graduação, durante o primeiro (ingressantes) e último (concluintes) 

ano do curso.  

É importante destacar que no histórico escolar do estudante fica 

registrada a situação de regularidade em relação a essa obrigação. Ou 

seja, ficará atestada sua efetiva participação ou, quando for o caso, a 

dispensa oficial pelo Ministério da Educação (MEC), na forma estabelecida 

em regulamento.  



A participação no Exame será atestada por meio da assinatura do 

estudante na lista de presença de sala e no cartão de respostas às 

questões objetivas da prova. É importante destacar que a lista de 

presença de sala será disponibilizada aos estudantes somente após 1 

(uma) hora do início de realização da prova. O não cumprimento das 

formalidades de identificação e registro de presença do estudante no 

Exame durante este período mínimo determina situação de irregularidade 

junto ao Enade 2015. 

A inscrição dos estudantes, tanto de ingressantes quanto de concluintes 

dos cursos convocados para o Enade, deverá ser realizada pelas 

instituições nas quais estão matriculados. Cabe destacar, porém, com 

relação aos ingressantes, que, embora as IES devam providenciar sua 

inscrição no Exame, os mesmos são dispensados de participar da prova. 

São considerados estudantes ingressantes aqueles que tenham iniciado o 

respectivo curso no ano de 2015, devidamente matriculados, e que 

tenham de zero por cento a vinte e cinco por cento da carga horária 

mínima do currículo do curso cumprida até o dia 31 de agosto de 2015.  

Quanto aos estudantes concluintes são aqueles que tenham expectativa 

de conclusão do curso até julho de 2016 ou que tenham cumprido oitenta 

por cento ou mais da carga horária mínima do currículo do curso da IES 

até o dia 31 de agosto de 2015.  

 

Para mais informações veja: 

https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/manual_enade_2015.pdf.  




