
ENADE 2021
I N F O R M A Ç Õ E S  I M P O R T A N T E S

DISCENTES



O ENADE é o Exame Nacional de

Desempenho dos Estudantes -

componente curricular obrigatório,

conforme determina o § 5º do art. 5º

da Lei nº 10.861, de 2004, e o § 1º do

art. 39 da Portaria Normativa MEC

nº 840, de 2018, e é uma condição

necessária para a conclusão do

curso de graduação e obtenção do

diploma. 

O ENADE é componente curricular

obrigatório, conforme determina o §

5º do Art. 5º da Lei nº 10.861 de

2004, e o § 1º do Art. 39 da Portaria

Normativa MEC nº 840 de 2018,

sendo condição necessária para a

conclusão do curso de graduação

O QUE É O ENADE

EDITAL 2021

E N A D E  2 0 2 1

ORIENTAÇÕES

PARTICIPANTES

PROVAS E
QUESTIONÁRIOS

O QUE É ENADE?

DATAS



Publicado em 13 de Julho de 2021 o
Edital Nº 36, que determina a
aplicação do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes. 2021. 

O Edital dispõe sobre as diretrizes,

os procedimentos e os prazos do
Enade 2021, a serem cumpridos
pelo Inep, pelas Instituições de
Educação Superior (IES) e pelos
estudantes habilitados para o
Exame.

O edital apresenta a estrutura do
exame, datas, instruções,

orientações sobre o exame.

EDITAL 2021

Edital Nº 36, de 12 de Julho de

2021 que dispõe sobre o Exame

Nacional de Desempenho dos

Estudantes (ENADE) 2021

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144


ingressantes: aqueles que tenham
iniciado o respectivo curso no ano
de 2021, estejam devidamente
matriculados e tenham de 0 (zero)
a 25% (vinte e cinco por cento) da
carga horária mínima do currículo
do curso integralizada até o último
dia do período de retificação de
inscrições do Enade 2021.

concluintes de cursos de
bacharelado e licenciatura:

aqueles que tenham integralizado
70% (oitenta por cento) ou mais
da carga horária mínima do
currículo do curso definido pela
IES e não tenham colado grau até

o último dia do período de
retificação de inscrições do Enade
2021, ou aqueles com previsão de
integralização de 100% (cem por
cento) da carga horária do curso
até julho de 2022.

Deverão ser inscritos no Enade 2021

todos os estudantes ingressantes e

concluintes de cursos de

bacharelado e licenciatura

previstos.

ESTUDANTES HABILITADOS



CURSOS AVALIADOS

Ciência da computação 

Ciências biológicas 

Educação física

Filosofia 

Geografia

História 

Química 
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Ciências biológicas 

Educação física

Filosofia 

Física 

Geografia

História 

Letras português 

Letras português e inglês

Matemática

Música

Pedagogia

Química 

BACHARELADO LICENCIATURA



Recurso da solicitação de Atendimento
Especializado e/ou Tratamento pelo Nome
Social dos estudantes concluintes
habilitados

Resultado do recurso da solicitação de
Atendimento Especializado e/ou pelo
Tratamento pelo Nome Social dos
estudantes concluintes habilitados

Preenchimento do cadastro pelos
estudantes concluintes habilitados

datas importantes

Do dia 19 de julho
ao dia 13 de

novembro de
2021 às 23h59

Solicitação de Atendimento Especializado
e/ou Tratamento pelo Nome Social dos
estudantes concluintes habilitados

Do dia 30 de
agosto ao dia 3
de setembro de

2021 às 23h59
 

Resultado da solicitação de Atendimento
Especializado e/ou Tratamento pelo Nome
Social dos estudantes concluintes
habilitados

Dia 10 de
setembro de 2021

 

Do dia 13 ao dia
17 de setembro

de 2021 às 23h59

Dia 24 de
setembro de 2021

Preenchimento do Questionário do
Estudante

Do dia 30 de
agosto ao dia 13
de novembro de

2021 às 23h59
 

ATENÇÃO!! Façam o preenchimento do cadastro até 29
de agosto, pois caso haja qualquer informação a ser retificada, o

Coordenador do Curso terá até 29 DE AGOSTO DE 2021 para alteração



datas importantes
ATIVIDADES DAS COORDENAÇÕES

Indicação do curso pelo estudante
concluinte habilitado com mais de uma
inscrição

Do dia 30 de
agosto ao dia 17
de setembro de

2021 às 23h59

Do dia 16 de
dezembro de

2021 ao dia 25 de
janeiro de 2022

às 23h59
 

Análise e deliberação, por parte das IES, das
solicitações de dispensa dos estudantes

Do dia 26 de
janeiro ao dia 11
de fevereiro de
2022 às 23h59

Recurso das solicitações de dispensa do
estudante, indeferidas pela IES

Dia 14 de
novembro de

2021
Dia da prova para os discentes

Divulgação dos locais de prova no Sistema
Enade

Dia 1º de
novembro de

2021

Dia 16 de
dezembro de

2021 ao dia 21 de
janeiro de 2022

às 23h59
 

Solicitação de dispensa de prova pelo
estudante

Divulgação da relação de estudantes em
situação regular

Dia 15 de
dezembro de

2021



Prova: destinada a aferir o
desempenho dos estudantes em
relação aos conteúdos
programáticos previstos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais
ou no Catálogo Nacional de
Cursos Superiores de Tecnologia
do respectivo curso de graduação,

suas habilidades para
ajustamento às exigências
decorrentes da evolução do
conhecimento e suas
competências para compreender
temas exteriores ao âmbito
específico de sua profissão,

ligados à realidade brasileira e
mundial e a outras áreas do
conhecimento.

PROVA

Clique aqui para mais
informações

 

Abertura dos portões12h

Fechamento dos portões13h

Início da Prova13:30h

Término da Prova13:30h

A prova ocorrerá no dia 14 DE
NOVEMBRO DE 2021, seguindo os
horários apresentados a seguir:

O cartão de confirmação de
habilitado para realização da
prova será emitida pelo INEP
somente quando o estudante
preencher o Questionário do
Estudante.

CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade


As provas do Enade serão
elaboradas com base nos
conteúdos previstos nas
Diretrizes Curriculares
Nacionais, no Catálogo
Nacional de Cursos Superiores
de Tecnologia, em dispositivos
normativos e legislação de
regulamentação do exercício
profissional vigentes e atinentes
às áreas de avaliação

As provas do ENADE 2021, com
duração total de 4 (quatro)
horas, serão compostas por
uma parte de Formação Geral,
comum aos cursos de todas as
áreas, e uma de componente
específico próprio de cada área
de avaliação.

A parte de Componente
Específico de cada área de
avaliação terá 30 (trinta)
questões, sendo 3 (três)
discursivas e 27 (vinte e sete) de
múltipla escolha, envolvendo
situações problema e estudo de
casos.

ESTRUTURA DA PROVA

A parte de Formação Geral terá 10
(dez) questões, sendo 2 (duas)
discursivas e 8 (oito) de múltipla
escolha, envolvendo situação
problema e estudos de casos.

I A parte de Formação Geral tem a
concepção dos seus itens balizada
pelos princípios dos Direitos
Humanos.

II As provas discursivas da parte de
Formação Geral avaliam aspectos
como clareza, coerência, coesão,

estratégias argumentativos,

utilização do vocabulário adequado
e correção gramatical do texto.

Atenção
   

Duração: 4 horas
Composta por duas partes:

- Formação Geral
- Componente Específico



regularidade do estudante
habilitado (aquele que tem 80%
da carga horária mínima do curso
integralizada e/ou que poderá

colar grau até 31 de julho de 2022)
se dará:

i. Pela efetiva participação
atestada pelo INEP mediante
preenchimento do Questionário do
Estudante e assinatura na lista de
presença da sala de provas

II. Por intermédio de dispensa de
prova, quando do cumprimento
dos demais requisitos.

REGULARIDADE DO ESTUDANTE B) informar o endereço de e-mail
único e válido, e o número de
telefone fixo ou celular válido.

C) Anexar foto atual, nítida,

individual, colorida, com fundo
branco que
enquadre desde a cabeça até os
ombros, de rosto inteiro, sem o uso
de óculos escuros e artigos de
chapelaria (boné, chapéu, viseira,

gorro ou similares). – O INEP
PODERÁ UTILIZAR A FOTO ANEXADA
NO SISTEMA ENADE PARA
PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
NO DIA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

2) A senha criada será solicitada
para:

A) Alterar dados cadastrais, durante
o período de cadastro;

B) Acompanhar a situação de sua
inscrição;

C) Preencher o Questionário do
Estudante;

D) Consultar o local de prova;

E) Consultar e imprimir o Cartão de
Confirmação da inscrição
F) Solicitar atendimento especial
e/ou tratamento Nome Social

1) O estudante deverá criar senha
de acesso ao Sistema ENADE no
endereço: <sso.acesso.gov.br>
para fazer o seu cadastro que
deverá:

A) informar o número do seu CPF –
Os dados pessoais informados
devem ser iguais aos dados
cadastrados na Receita Federal
para não inviabilizar à

correspondência entre as
informação.

PREENCHIMENTO DO CADASTRO
PELO ESTUDANTE

OBS: As alterações nos dados
provenientes da Receita Federal, após
atualização realizada pelo estudante,

devem ser solicitadas por meio da
CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800616161

O estudante é responsável por
preencher corretamente as informações
prestadas no cadastro, inserir os
documentos solicitados e verificar se o
cadastro foi concluído com sucesso.



O estudante poderá pedir
dispensa da prova no período de
16 de dezembro de 2021 a 21 de
janeiro de 2022.

i. São critérios para solicitação de
dispensa conforme EDITAL
036/2021/INEP

Os critérios para deferimento de
dispensa de prova - Enade 2021
estão descritos no ANEXO III do
Edital. As ocorrências de ordem
pessoal:

1. Acidentes 
2. Assalto 
3. Casamento 
4. Extravio, perda, furto ou roubo
de documento de identificação 
5. Luto 
6. Acompanhamento de cônjuge
ou companheiro(a) transferido(a)
de município por seu empregador 
7. Saúde 
8. Maternidade
9. Paternidade
10. Atividade acadêmica em outro
curso de graduação ou pós-
graduação
11. Concurso público ou processo
seletivo de trabalho
12. Intercâmbio não vinculado ao
curso avaliado
13. Privação de liberdade

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DA
PROVA

As ocorrências de ordem profissional:

1. Trabalho

Confiram no ANEXO III do
Edital quais os documentos
devem ser apresentados em

cada caso

ATENDIMENTO ESPECIAL E/OU
TRATAMENTO NOME SOCIAL

Estudante que necessita de
atendimento especializado deverá

fazer o pedido no período de 30 de
agosto à 03 de setembro de 2021, no
SISTEMA ENADE.

O Tratamento pelo Nome Social é

destinado a pessoa que se
identifica e quer ser reconhecida
socialmente em consonância com
sua identidade de
gênero (estudante transexual,
travesti ou transgênero)

Para saber mais: confiram o
item 11 do Edital 



mais informações

@proenufsj

www.ufsj.edu.br/proen

https://plataformaproen.ufsj.edu.br/

serle@ufsj.edu.br
proen@ufsj.edu.br

Setor de Regulação e Legislação Educacional - SERLE
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEN

Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ

https://www.instagram.com/proenufsj/
http://www.ufsj.edu.br/proen
https://plataformaproen.ufsj.edu.br/
https://www.instagram.com/proenufsj/
http://www.ufsj.edu.br/proen
https://plataformaproen.ufsj.edu.br/
https://ufsj.edu.br/

