
Maiores informações no Manual do ENADE/2015 disponível em:
http://portal.inep.gov.br/enade/manual-do-enade

Quem valoriza o ENADE,
valoriza o próprio diploma!

Horário:
13 horas

ENADE 2015
ATENÇÃO ALUNOS CONCLUINTES:

Questionário do Estudante e Local de Prova: 
de 21 de Outubro a 22 de Novembro de 2015

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/

   Prova Dia
 22 de Novembro
   de 2015

CURSOS

Gastronomia;
Gestão Pública;
Processos Gerenciais. 

Administração;
Ciências Econômicas;
Jornalismo
Design Digital
Design Gráfico                

Direito;
Psicologia;
Relações Internacionais;
Turismo.

Bacharelado Tecnólogos

wp.ufpel.edu.br/corac    
corac@proplan.edu.br    
Tel.: (53) 3921.1161

Aluno selecionado que não comparece a prova ou não preenche o 
Questionário do Estudante, NÃO COLA GRAU!



Manual do ENADE
O Manual do ENADE apresenta orientações gerais, abordando, entre outras questões, a definição das áreas de abrangência do 
ENADE e está disponível no http://portal.inep.gov.br/enade/manual-do-enade

Cursos avaliados no ENADE 2015
De acordo com o Artigo 1º da Portaria Normativa nº 03, de 06 de março de 2015, o Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes – ENADE, no ano de 2015, será aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos:

I - Que conferem diploma de bacharel em:
 a) Administração;
 b) Ciências Econômicas;
 c) Jornalismo
 d) Design Digital
 e) Design Gráfico
 f) Direito;
 g) Psicologia;
 h) Relações Internacionais;
 i) Turismo.

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(ENADE), que integra o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES), é uma prova realizada a cada 
três anos e que tem como objetivo avaliar o desempenho 
dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos 
específicos do curso, assim como, temas de conhecimentos 
gerais.

O que é o ENADE

Os Concluintes
Cursos de Bacharelado: serão considerados estudantes
concluintes aqueles que tenham expectativa de conclusão do curso até julho de 2016, assim como aqueles que tiverem concluí-
do mais de 80% da carga horária mínima do currículo do curso da IES até 31 de agosto de 2015.
Cursos Superiores de Tecnologia: serão considerados estudantes concluintes aqueles que tenham expectativa de conclusão 
do curso até dezembro de 2015, assim como aqueles que tiverem concluído mais de 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária mínima do currículo do curso da IES até o término do período de inscrição, em 31 de agosto de 2015.

Quem deve fazer a prova do ENADE

ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de 
graduação, sendo condição prévia à conclusão de curso, co-
lação de grau, expedição e respectivo registro do diploma. Além 
disso, pode ser decisivo na disputa por uma vaga no mercado 
de trabalho. Não esqueça: você levará para sempre seu 
diploma e o ENADE é responsabilidade sua.

Por que é importante

Estão habilitados a participar do ENADE todos os estudantes 
ingressantes e concluintes das áreas e cursos a serem avaliados.

Quem deve ser inscrito no ENADE

Quem valoriza o ENADE, valoriza o próprio diploma!

ENADE 2015

wp.ufpel.edu.br/corac    
corac@proplan.edu.br    
Tel.: (53) 3921.1161

No período de 21 de outubro a 22 de novembro de 2015, os alunos devem acessar o site do ENADE e responder ao Ques-
tionário do Estudante. Apenas após responder a este questionário, o concluinte poderá visualizar o ‘Cartão de 
Informações do Estudante’, que contém todos os dados relacionados ao local e horários de realização da prova. 

O Questionário do Estudante é obrigatório a todos os concluintes habilitados para participação no Enade. Sendo assim, o 
estudante que não responder ao questionário, assim como aquele que não cumprir as demais exigências de 
participação na prova, ficará em situação irregular junto ao Enade. Cabe ao estudante, portanto, verificar seu número 
de inscrição e preencher o questionário com antecedência.

Consulte o colegiado do curso para saber se VOCÊ está na lista!

II - Que conferem diploma de tecnólogo em:
 a) Gastronomia;
 b) Gestão Pública;
 c) Processos Gerenciais. 


