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AMPARO LEGAL
 Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004,
que institui o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE).
 Portaria Normativa MEC n. 40, de 12 de
dezembro de 2007. Republicada em 26
de dezembro de 2010.
 Portaria Normativa MEC n. 08, de 26 de
abril de 2017.
 Edital n. 26, de 16 de junho de 2017ENADE/INEP/MEC.
OBJETIVOS
 Cumprir o currículo obrigatório do
curso.
 Registrar no histórico do acadêmico a
situação de regularidade em relação a
obrigatoriedade da participação
do
ENADE.
PÚBLICO-ALVO:
 Alunos Concluintes que tenham
cumprido 80% ou mais do currículo do
curso e que tenham expectativa de
conclusão do curso até junho de 2018.
 Alunos
ingressantes
devidamente
matriculados serão inscritos no ENADE.
Contudo, não realizarão as provas.
 Alunos irregulares no ENADE, alunos
que por algum motivo não realizou a
prova do ENADE.

INSCRIÇÃO
 A IES realiza a inscrição, mas o aluno deverá
obrigatoriamente fazer o cadastro no site do
http://enade.inep.gov.br.
 O estudante deverá obrigatoriamente realizar
cadastro no site http://enade.inep.gov.br
CADASTRO FEITO PELOS ESTUDANTES
 Informar seu CPF, um número de telefone
com DDD e um endereço de e-mail válidos, o
endereço de e-mail informado no cadastro
pelo estudante.
 Não informar endereços e telefones de
terceiros.
 Solicitar se necessário, o atendimento
ESPECIALIZA- DO e/ou ESPECÍFICO.
Nesse caso, dispor de laudo médico que
motiva a solicitação de ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO.
DATA DA PROVA
 Exame será realizado no dia 26 de
novembro de 2017, no horário oficial de
Brasília (DF), abertura dos portões às 12h,
fechamento às 13h e início da prova às
13h30min. Duração de 4 horas.


O local de realização da prova estará
disponível
no
sistema:
http://enade.inep.gov.br,
sendo
de
responsabilidade
do
Estudante
sua
verificação.



É obrigatória a apresentação de documento de
identificação original com foto para a
realização da prova.



O
estudante
deverá
preencher
obrigatoriamente o questionário do estudante
que
está
disponível
no
site
http://enade.inep.gov.br. O preenchimento
será a partir das 10h do dia 28/08/2017 às
23h59min do dia 26/11/2017, horário oficial
de Brasília (DF).



O
estudante
dispensado
terá
que
obrigatoriamente preencher o questionário na
data oficial, conforme cronograma disponível
nesse folder.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
 Leitura do edital n. 26, de 16 de junho de
2017 e acompanhamento do calendário
ENADE/2017.
 Assinar na lista de presença na sala de
aplicação da prova, assinatura no cartão
resposta, se for o caso, do contrário, o aluno
será considerado irregular no ENADE.
 Aluno irregular não tem direito a colação de
grau e a expedição do diploma nos termos do
§ 5º do art. 5º da Lei nº 10.861 de 14 de abril
de 2004 e o Edital n. 26, de 16 de junho de
2017-ENADE/INEP/MEC.

