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CURSOS PARTICIPANTES EM 2015 

I - Bacharelados em: 

Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação Social: Jornalismo; 

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda; Direito; Psicologia; Relações Internacionais; 

Secretariado Executivo; Teologia; Turismo. 

II – Tecnólogo em: 

Comércio Exterior; Marketing. 

 

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES 2015 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) integra o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior do MEC (SINAES/MEC), juntamente com a avaliação institucional e a avaliação dos 

cursos de graduação. 

• O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo o registro 

de participação condição indispensável para a emissão do histórico escolar, exigindo, assim, a 

participação de todos os alunos ingressantes ou concluintes. 

• O ENADE é uma forma de avaliar o curso e a instituição por meio do desempenho dos 

alunos na prova. O resultado do ENADE é um indicador de qualidade que serve de referência 

para o ciclo avaliativo do SINAES/MEC. 

• O conceito ENADE em conjunto com as informações do Censo da Educação Superior e as 

respostas dos alunos no Questionário Socioeconômico servem de base para o cálculo do CPC 

(Conceito Preliminar de Curso). O CPC é a nota do curso. 

• O curso que tem CPC satisfatório, isto é, conceito superior a 3, tem a renovação do 

reconhecimento automaticamente pelo MEC. O que garante a validade do diploma que é 

expedido pela instituição. Além disso, o FIES e o PROUNI para novos alunos serão 

disponibilizados preferencialmente aos cursos com conceito CPC 5 e 4. 
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INSCRIÇÃO 

A inscrição do estudante habilitado ao ENADE é realizada pela Instituição de Educação Superior (IES), 

por meio do Coordenador do curso e os expedientes das Secretarias das Faculdades. O período de 

inscrições é de 06 de julho a 07 de agosto de 2015. 

Estão habilitados ao ENADE 2015 todos os estudantes do primeiro ano (ingressantes), os que vão 

concluir em 2015 ou que tenham a expectativa de concluir até julho de 2016 (concluintes), das áreas e 

cursos de graduação citados acima. Estudantes concluintes dos Cursos Superiores de Tecnologia, 

aqueles que tenham expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2015. 

Todos que se enquadrarem na situação de ingressantes ou concluintes devem ser inscritos pela 

instituição. 

É imprescindível ao processo de inscrição o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do estudante. 

O estudante que ainda não dispõe de CPF deve consultar a página da Internet 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/CPF/InscricaoCPF.htm para conhecer a orientação 

sobre a inscrição no Cadastro de Pessoa Física, com a antecedência necessária à respectiva inscrição ao 

ENADE 2015. 

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

O estudante deverá confirmar a sua inscrição, no período de 12 a 21 de agosto, acessando o 

site http://www.inep.gov.br. Caso verifique algum problema com a inscrição ou não a localize, deverá 

procurar a secretaria da Faculdade ou o Coordenador de curso para as inclusões e retificações 

identificadas. 

Não será possível incluir ou excluir o aluno após o fechamento do período de retificação. 

 

DATA DO EXAME 

A prova do ENADE 2015 será aplicada no dia 22 de novembro, com início às 13 horas (horário de 

Brasília). O estudante deve chegar ao local às 12h para evitar atraso. 

Somente os estudantes concluintes participarão da prova a ser aplicada em 22/11/2015. Os 

ingressantes inscritos serão dispensados. 

 

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE 

ATENÇÃO: A regularidade no ENADE 2015 será atribuída mediante o preenchimento do Questionário 

do Estudante e da efetiva participação no Exame, ou seja, mesmo que participe da prova à 

regularidade dependerá do preenchimento integral do questionário do estudante. 

Além disso, para conhecer o local de realização da prova e imprimir o Cartão de Informação do 

Estudante, o estudante concluinte inscrito deverá preencher o Questionário do estudante, na página do 

INEP (http://www.inep.gov.br), durante o período de 21 de outubro a 22 de novembro de 2015. 
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SAIBA MAIS SOBRE O ENADE 2015 

• Página do ENADE na Internet: http://portal.inep.gov.br/enade 

• Link para consulta pública da inscrição: http://www.inep.gov.br/ 

• Link para responder ao questionário socioeconômico (21/10 a 

22/11): http://www.inep.gov.br/ 

• Link para perguntas freqüentes: http://portal.inep.gov.br/perguntas-frequentes1  

• Manual do Estudante : Clique aqui 

 

Legislação pertinente ao ENADE: 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004: Criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES).  

Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007 (republicada em 29/12/2010).   

Portaria Normativa nº 03, de 06 de março de 2015 (ENADE 2015). 

 


