Quem participa do ENADE 2016?
Na UFJF, estão habilitados todos os estudantes
1
concluintes dos cursos que conferem diploma de bacharel nas
áreas de Agronomia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição,
Odontologia e Serviço Social.
1

São considerados concluintes os estudantes que já tenham concluído 80% da
carga horária do curso ou que pretendam colar grau até 31 de julho de 2017

O que é o Exame
Nacional de
Desempenho dos
Estudantes
(Enade)?

Por que tenho que fazer o ENADE?
O ENADE é um componente curricular OBRIGATÓRIO
dos cursos de graduação do país. O estudante inscrito que não
comparecer ao Exame fica em condição IRREGULAR junto ao
ENADE, sendo impedido de colar grau e de receber o diploma.
Detalhe importante: só o aluno tem acesso à sua nota. O
Boletim de Desempenho do Estudante estará liberado no site
do INEP no primeiro trimestre de 2017.

Estou inscrito no ENADE 2016. O que devo fazer?

1º ação: preencher o Questionário do Estudante, de 20
de outubro a 20 de novembro de 2016

É um dos procedimentos de
avaliação do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes) e tem como
objetivo aferir o desempenho
dos estudantes em relação aos
conteúdos curriculares dos
cursos de graduação,
o desenvolvimento de
competências, habilidades e o
nível de aprofundamento nos
conhecimentos sobre a
realidade brasileira mundial.

O Questionário está disponível no endereço eletrônico
http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/
O preenchimento do Questionário do Estudante é
obrigatório e, caso não ocorra no prazo devido, o estudante se
torna IRREGULAR perante o Enade 2016 – mesmo se
comparecer ao Exame.
Finalizado o Questionário, o estudante tem acesso ao
Cartão de Informação do Estudante, onde estará informado o
local de prova.

Conceito Enade 2013
(notas de 1 a 5)

Educação Física .............. 4

2º ação: realizar o Exame – 20 de novembro de 2016,
às 13h (fechamento dos portões).

Enfermagem..................... 5

A prova tem duração de 4 horas. São 40 questões de
múltipla escolha e discursivas, sendo 10 questões relacionadas
à formação geral e 30 de formação específica de cada área.

Farmácia ......................... 5

Instruções para o dia da prova:

Medicina .......................... 4

•

Medicina Veterinária ... não houve

•

•

O estudante deverá comparecer ao local de prova com
antecedência mínima de 45 minutos do horário fixado
para o fechamento dos portões.
O estudante deverá levar o original do documento de
identificação com foto, válido e legível. Recomenda-se
levar o Cartão de Informação do Estudante impresso.
O estudante deverá utilizar caneta esferográfica de tinta
de tinta preta, feita em material transparente.

Outras informações:
Portal do Enade / INEP
http://portal.inep.gov.br/enade

Fisioterapia ...................... 5

Nutrição ........................... 5
Odontologia ..................... 4
Serviço Social .................. 5

Diretoria de Avaliação Institucional
www.ufjf.br/diavi
Tel:2102- 3915

