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APRESENTAÇÃO

Caro aluno, 

Núcleo Docente Estruturante (NDE)

, 

  O presente material, foi produzido no intuito de esclarecer as maiores 
questões envolvidas no processo ENADE. Conhecendo a importância desta 
avaliação, sintetizamos através de perguntas e respostas, tudo o que você precisa 
saber para começar a se envolver nesta atividade, que irá vivenciar durante sua 
formação. 

Organizadoras: Profª Drª Nayara Peixoto Silva e Profª Drª Gabriela Câmara Vicente

  Nosso Curso é pautado no espírito de parceria e cooperação máxima para 
que possamos alcançar os melhores resultados. E isso não será diferente nesta etapa. 
Estaremos juntos nessa caminhada, começando com as informações mais básicas, 
para que cada um, possa assumir o seu papel, a sua responsabilidade e para que você 
se orgulhe cada vez mais do curso que escolheu e do profissional que está se 
tornando. 

Cordialmente, 

Núcleo Docente Estruturante Curso de Nutrição - Campus Maricá Andrea dos Anjos : 
Silva Santiago, Gabriela Câmara Vicente, Iara Karise dos Santos Mendes, Nayara 
Peixoto Silva e Solange Miranda Junqueira Guertzenstein
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4
O QUE É ENADE E O SEU OBJETIVO ?

QUAIS AS VANTAGENS DE SE FAZER UMA BOA 
PROVA NO ENADE?

 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é uma 
avaliação realizada pelo INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), 
com a periodicidade trienal para cada área do conhecimento* e tem como 
objetivo avaliar o rendimento dos alunos em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, habilidades e 
competências adquir idas durante sua formação condizentes ao 
aprofundamento da formação, geral e profissional, além do nível de atualização 
dos estudantes com relação à realidade do país e do mundo. 

* Área de conhecimento do curso de Nutrição: Cursos de bacharelado nas áreas 
de conhecimento de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e áreas afins.

 Esta é uma das possibilidades de verificar o quanto de conhecimento adquiriu 
durante a sua formação. Além disso, o seu desempenho no ENADE é importante para 
avaliação da graduação, uma vez que a prova se consolidou como um dos mais 
importantes indicadores de qualidade dos cursos de graduação no Brasil. E, como 
você deve saber, um curso com alto desempenho é visto com bons olhos pelo 
competitivo mercado de trabalho. 

 Logo, ir bem no ENADE significa, também, valorizar sua formação acadêmica!



PRECISO REALMENTE FAZER O ENADE?

•  O não comparecimento ao Exame;
•  O não preenchimento do questionário do estudante (ver a diante); 

  Considera-se ingressante quem iniciou o curso no ano de aplicação da prova e 
tem entre 0 e 25% da carga horária mínima do currículo total cumprida. Já o 
concluinte dos cursos de bacharelado deve possuir ao menos 80% da carga horária 
ou ter previsão de finalizar o curso até julho do ano seguinte.

      Cabe ressaltar que a situação de regularidade do estudante no ENADE é 
constatada em seu histórico escolar, sendo necessária para a conclusão do curso de 
graduação, assim como a expedição do diploma emitido pela Instituição de 
Educação Superior (IES). Portanto, caso o estudante apresente uma situação de 
irregularidade, não poderá colar grau e receber o documento de conclusão do curso 
de graduação, por não ter cumprido um componente curricular obrigatório. 
Considera-se irregularidades: 

        Sim! A participação no ENADE é obrigatória para estudantes ingressantes e 
concluintes dos cursos, de acordo com o calendário de periodicidade da área do 
conhecimento. Mas fique tranquilo, na ocasião, os alunos serão informados de todo o 
processo, bem como, terão a divulgação do edital com a descrição de todo o 
processo e datas a serem seguidas. O ingressante está dispensado da prova 

•  A inadequação do registro de participação na prova. 

QUANDO UM ALUNO HABILITADO É 
CONSIDERADO REGULAR?

A dispensa da prova, poderá ser solicitada com base em uma das seguintes 
hipóteses:

Ocorrência de ordem pessoal; Compromissos profissionais; (estas deverão ser 
apresentadas diretamente pelos estudantes no Sistema Enade); Compromissos 
acadêmicos vinculados ao curso avaliado pelo Enade; Ato de responsabilidade da 
instituição de educação superior (estas deverão ser apresentadas diretamente pela 
IES no Sistema Enade). Todas as situações devem ser comprovadas atraves de 
documentação específica estabelecida no edital da avaliação vigente. 

       Q uando este efetivar a participação no Enade, nos termos de regulamentação 
específica. Ou quando por intermédio de dispensa parcial ou integral de sua 
participação no Exame.
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COMO REGULARIZAR A MINHA SITUAÇÃO, 
CASO SEJA ALUNO HABILITADO E NÃO 
COMPARECER PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO?

       A   regularização da situação de estudante irregular ocorrerá por meio 
de um dos seguintes processos, segundo sua pertinência: dispensa de 
prova (veja o item anterior); Declaração de responsabilidade da instituição 
de educação superior: quando o estudante habilitado não for inscrito no 
período previsto em regulamentação específica ou deixar de ser 
informado sobre sua inscrição junto ao Enade, além de outras situações 
que inviabilizem integralmente a participação do estudante, por ato ou 
omissão da instituição de educação superior; Ou por ato do Inep, a partir 
de edição subsequente a que o estudante se tornou irregular. 
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COMO FAÇO A MINHA INSCRIÇÃO?

COMO É COMPOSTA A AVALIAÇÃO? 

           Essa é uma responsabilidade do Coordenador do Curso e da Secretaria 
Acadêmica, que realizam as inscrições dos alunos no ENADE. Elas são realizadas de 
acordo com edital publicado pelo INEP.  

           A avaliação é composta por quatro elementos: Questionário do Estudante (A), 
Prova (B), Questionário de Percepção de Prova (C) e Questionário do Coordenador de 
Curso (D).

A)  Questionário do Estudante: É disponibilizado no site ENADE/INEP onde o 
estudante realiza seu cadastro e responde o questionário, obrigatoriamente, num 
período definido pelo edital vigente. Este questionário tem o objetivo de informar o 
MEC sobre seus dados socioeconômicos, suas percepções sobre: a infraestrutura da 
Universidade; as oportunidades de desenvolvimento que eram oferecidas além do 
curso e a organização didático pedagógica. Seu preenchimento também é requisito 
necessário para a visualização do local da prova.

 

*Ao final deste material inserimos um anexo, com o demonstrativo do questionário ENADE 2019 
(último ano de avaliação cujo curso de Nutrição está inserido. Obtido em: 
http://portal.inep.gov.br/questionario-do-estudante)  
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       B)  Prova:  Rotineiramente, aplicada no mês de novembro, contempla 40 questões 
em sua totalidade, num tempo total de 4 horas para sua resolução, dividindo-se da 
seguinte maneira:

 - 30 questões sobre Componentes Específicos da sua área de formação, sendo 3 
discursivas e 27 de múltipla escolha. O objetivo é avaliar as habilidades adquiridas para 
exercer a profissão.
 - 10 questões sobre a Formação Geral, sendo 2 discursivas e 8 de múltipla escolha. O 
intuito dessas questões é constatar  o conhecimento sobre contexto atual, avaliando 
o compromisso com aspectos sociais e com os Direitos Humanos. 

A prova não prejudica individualmente o aluno. Somente ele poderá constatar o seu 
resultado. No entanto, conforme explicado anteriormente, o somatório de todos 
estes processos de avaliação é capaz de caracterizar o curso e a Instituição a qual 
você estará sempre vinculado. Pense nisso !!!   
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D) Questionário do Coordenador de Curso:  Respondido pelo coordenador do curso 
com auxílio do Núcleo Docente Estruturante (NDE), tem como objetivo levantar 
informações que permitam caracterizar o perfil do Coordenador de Curso e os 
projetos formativos da área, auxiliando, também, na compreensão dos resultados dos 
estudantes no Enade. Permite o estudante aferir sua percepção em relação à prova, 
auxiliando, também, na compreensão dos resultados dos estudantes no Enade.
  

       C) Questionário de Percepção de Prova:  Permite o estudante aferir sua percepção 
em relação à prova, auxiliando, também, na compreensão dos resultados dos 
estudantes no Enade.

*Ao final deste material inserimos um anexo, com o demonstrativo do questionário ENADE 2019 
(último ano de avaliação cujo curso de Nutrição está inserido. Obtido em: 
http://portal.inep.gov.br/questionario-do-estudante) 



           Para chegar a nota final o INEP utiliza indicadores obtidos pelo aluno (A), curso (B) e 
Instituição de Ensino Superior (C).
 

     Conseguiu verificar o grande elo que precisamos formar para a obtenção de 
excelentes resultados? Este material foi elaborado justamente para demostrar que o 
engajamento de todos é o que faz a grande diferença. A construção de um curso de 
excelência e uma sólida formação também depende de você. Vamos juntos buscar as 
melhores classificações.    

A)  O resultado do aluno é obtido pela média ponderada do desempenho nas provas 
de Formação Geral e Componente Específico. Enquanto a primeira tem peso 1, a 
segunda tem peso 3.

C)  Por fim, a média do CPC dos três anos anteriores ajuda a formar o Índice Geral de 
Cursos (IGC). Nesse caso, também são computados os conceitos de cursos de stricto 
sensu.

A tríade de indicadores acima compõe o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes). Todos esses critérios do Enade recebem pontuação em uma escala 
de 1 a 5:
  •  1 e 2 Abaixo da média, considerado insuficiente.

B)   O resultado do curso é alcançado pelo conjunto das notas dos alunos que 
impactam no Conceito Preliminar de Curso (CPC), informações sobre a titulação dos 
professores, a organização didático-pedagógica e a infraestrutura da Instituição.

  •  4 e 5 alunos, cursos e instituições acima da média.
  •  3 Dentro da média, ou seja, qualidade satisfatória.

NOTAS E INDICADORES  
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