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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 tem por objetivo avaliar os
cursos e as IES a partir do
desempenho dos estudantes e de
suas percepções sobre o processo
formativo da graduação.
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Edital Nº 51, de 24 de Junho de 

2022 que dispõe sobre o Exame 

Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) 2022

Publicado em 24 de Junho de
2022 o Edital Nº 51, que
determina a aplicação do
Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes.
2022. 

O Edital dispõe sobre as
diretrizes, os procedimentos e
os prazos do Enade 2022 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 2022

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 2022, estejam
devidamente matriculados e
tenham de 0 a 25% da carga
horária mínima do currículo do
curso integralizada até o último
dia do período de retificação de
inscrições do Enade 2022;

Concluintes de cursos de
bacharelado: aqueles que
tenham integralizado 80% 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 2022; ou aqueles com
previsão de integralização de
100% da carga horária do curso
até julho de 2023

Deverão ser inscritos no Enade 

2022 todos os estudantes 

ingressantes e concluintes de 

cursos de bacharelado e 

licenciatura previstos.

ESTUDANTES HABILITADOS



CURSOS AVALIADOS
NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Administração

Administração Pública

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comunicação Social 

(Jornalismo)

Psicologia

BACHARELADO



Inscrição dos estudantes ingressantes e 
concluintes habilitados

datas importantes
ATIVIDADES DAS COORDENAÇÕES

6 de julho a 08 de 
agosto de 2022

Alteração do local de prova do estudante 
vinculado a curso oferecido na modalidade 
de Educação a Distância (EaD).

6 de julho a 31 de 
agosto de 2022

1º de setembro a 
09 de setembro 

de 2022

Alteração do local de prova para os 
estudantes em mobilidade acadêmica

Aplicação da prova27 de novembro 
de 2022



datas importantes
ATIVIDADES DAS COORDENAÇÕES

Preenchimento do Questionário do 
Coordenador de Curso

28 de novembro 
a 09 de 

dezembro de 
2022

Registro de Declaração de Responsabilidade 
da IES

A partir de 4 de 
janeiro de 2023

4 a 20 de janeiro 
de 2023

Solicitação de Dispensa de Prova pela IES

4 a 27 de janeiro 
de 2023

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

28 de janeiro a 10 
de fevereiro de 

2023

Recurso das solicitações de dispensa da IES 
indeferidas pelo Inep



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.

Questionário do Coordenador
de Curso: destinado a levantar
informações que permitam
caracterizar o perfil do
coordenador de curso e o
contexto dos processos
formativos, auxiliando, também,
na compreensão dos resultados
dos estudantes no Enade.
 

Clique aqui para mais
informações

 

PROVAS E QUESTIONÁRIOS

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-51-de-24-de-junho-de-2022-410569759
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-51-de-24-de-junho-de-2022-410569759


mais informações

@proenufsj

www.ufsj.edu.br/proen

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

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