


A cartilha tem o objetivo de informar 

e orientar os alunos da Faculdade Ibmec sobre o Exame Nacional 

de Avaliação de Desempenho de Estudantes – Enade. Caso você 

tenha qualquer dúvida após a leitura atenta da cartilha, procure a 

coordenação de seu curso. 



O seu principal objetivo é avaliar se os alunos possuem as 

competências mínimas necessárias para o exercício profissional, por 

meio de uma prova e de um questionário socioeconômico. O seu 

resultado influencia no nível de excelência dos cursos da instituição. 

A Faculdade Ibmec reconhece e valoriza o papel do exame na 

transformação do ensino superior brasileiro. As normas do Enade 

deste ano encontram-se detalhadas na Portaria Normativa No 12, 

de 6 de julho de 2017.

O que é
o ENADE

O ENADE é um 
dos instrumentos de 
avaliação dos cursos 
de graduação instituído 
pelo Ministério da 
Educação e com 
aplicação anual.

?



Quando
e onde
será o
ENADE
2017 ? DATA: 26/NOV

ABERTURA DOS PORTÕES: 12H

FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13H

INÍCIO DA PROVA: 13H30

HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA (DF)

DURAÇÃO DA PROVA: 4 HORAS

Os locais de prova serão informados após 
o preenchimento do QUESTIONÁRIO 
DO ESTUDANTE, entre 28/AGO e 26/NOV.



O ENADE
é obrigatório ?

Sim. O Enade é componente curricular obrigatório dos 

cursos de graduação e fica registrado em seu Histórico Escolar. 

Assim, caso não compareça, você poderá ser impedido de receber o 

diploma até que regularize a situação com o INEP.



Meu curso 
será 
avaliado ?
Neste ano, os cursos do Ibmec que serão 

avaliados pelo Enade são os seguintes:



INSTITUIÇÃO BACHARELADO

Ibmec BH Engenharia de Produção

Ibmec RJ Engenharia de Produção



Devo
participar
do ENADE
2017 ?

PARTICIPAM
CONCLUINTES BACHARELADO OU LICENCIATURA: aqueles que têm 
expectativa de completar o curso até julho de 2018, assim como 
aqueles que tiverem concluído 80% (oitenta por cento) ou mais da 
carga horária mínima do currículo do curso, até 25/AGO.
CONCLUINTES CURSOS TECNOLÓGICOS: aqueles que têm expectativa 
de completar o curso até dezembro de 2017, assim como aqueles 
que tiverem concluído 75% (setenta e cinco por cento) ou mais da 
carga horária mínima do currículo do curso, até 25/AGO.

NÃO PARTICIPAM
INGRESSANTES: estudantes que tenham iniciado o respectivo curso 
em 2017, devidamente matriculados, e que tenham até 25% (vinte e 
cinco por cento) da carga horária mínima do currículo do curso, até 
25/AGO.
IRREGULARES: todos os estudantes habilitados ao Enade de anos 
anteriores que não tenham sido inscritos ou não tenham realizado 
o Exame, por motivos não previstos nas hipóteses de dispensa pelo 
MEC. Devem ser inscritos para a regularização de sua situação, 
porém não realizarão o Exame.
 



O ENADE
avalia o
desempenho
do aluno ou da 
instituição ?

O desempenho dos estudantes, associado ao perfil socioeconômico 
dos alunos e docentes e outros itens, resulta no cálculo do CPC 
(Conceito Preliminar do Curso) e do IGC (Índice Geral de Cursos).

Por isso, um conceito no Enade confere credibilidade ao curso e à 
instituição e, consequentemente, ajuda a valorizar o seu diploma, a 
abrir portas para o mercado de trabalho e contribui com a renovação 
do Reconhecimento do curso pelo MEC.

Por outro lado, notas baixas no Enade prejudicam o CPC e podem 
impedir que novos alunos recebam benefícios como os oferecidos 
pelo Prouni (Programa Universidade para Todos) ou pelo Fies 
(Financiamento Estudantil).



Quais são
minhas
responsabilidades
com o ENADE ?

Sua responsabi l idade como participante no Enade é 
grande! Não termina com a obtenção do diploma. Vai além 
pela influência que o resultado garantirá aos seus colegas que 
se formarão nos próximos anos. Portanto, esperamos que você se 
empenhe em conquistar um bom resultado na prova e preencha de 
forma honesta e sincera o Questionário do Estudante.



• Participe das atividades 
preparatórias para o Enade;
• Leia jornais, revistas da sua 
área e acompanhe os grandes 
temas em debate na atualidade;
• Mantenha atualizado o seu 
cadastro de dados pessoais no 
NAAF;
• Procure sempre a coordenação 
do seu curso no caso de qualquer 
dúvida sobre o Enade;
• Verifique se seu nome consta 
na lista dos alunos inscritos no 

exame e certifique-se de que os 
seus dados estejam corretos. Caso 
identifique qualquer problema, 
procure imediatamente a 
coordenação;
• Responda ao Questionário 
Socioeconômico do Estudante 
entre 28/AGO e 26/NOV de 2017, 
exclusivamente 
no endereço eletrônico portal.
inep.gov.br;
•Imediatamente após o 
preenchimento do questionário 

no site do INEP, acesse o Cartão 
de Informação do Estudante 
e verifique se os seus dados 
pessoais estão corretos. Caso 
encontre alguma divergência, 
observe as instruções do próprio 
site para realizar a correção;
• Compareça ao Exame no dia e 
local indicados pelo MEC.

Fique atento aos 
passos a serem 
observados:



Quais são as
responsabilidades
da sua instituição ?

• Realizar sua inscrição, caso você seja elegível ao 
exame;
• Efetivar alterações de dados cadastrais, quando for o 
caso;
• Atualizar o cadastro de cursos e habilitações;
• Divulgar a lista dos estudantes selecionados para o 
Enade 2017;
• Alterar o município da prova, quando for o caso;

• Informar sobre estudantes voluntários;
• Preencher o Questionário do Coordenador;
• Registrar, no histórico escolar do estudante, 
a regularidade junto ao Enade 2017;
• Fornecer, a você, todas as informações sobre 
a habilitação ao Enade 2017, inscrição, Questionário do 
Estudante e local da prova. 



O que devo
fazer se for
selecionado
em mais de
um curso ?

Você deverá optar por uma das provas e comparecer ao local 
determinado para o exame do curso escolhido. Após a realização, 
encaminhará uma correspondência ao INEP informando o curso e 
a instituição que frequenta. O Instituo remeterá uma declaração de 
presença, com amparo legal, para que você a apresente à Coordenação 
do Curso pelo qual deixou de realizar a prova.

Mais esclarecimentos estão disponíveis no site do INEP.
portal.inep.gov.br/enade



Como é a
avaliação
do ENADE ?

O Enade avaliará o seu conhecimento sobre conteúdos básicos e 
profissionalizantes, por meio de questões de múltipla escolha e 
discursivas, divididas da seguinte forma: 

• Prova com 40 questões, dividida em duas partes e realizada em, no 
máximo, 4 (quatro) horas:

FORMAÇÃO GERAL: a partir de temas que transcendem os 
conhecimentos do curso, espera-se que você demonstre ter a 
formação de um profissional ético, competente e comprometido 
com a sociedade;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: grande parte das questões é 
contextualizada, isto é, parte-se de um estudo de caso real ou de 
situação fictícia que exploram conhecimentos profissionalizantes do 
curso.



O que é o
questionário
do estudante ?

O Questionário conta com 50 perguntas sobre os seus dados pessoais 

e profissionais, perfil socioeconômico, escolaridade e a instituição. 

Ele é obrigatório e deve ser respondido no período de 28/AGO a 

26/NOV, no Sistema Enade do INEP, no endereço portal.inep.gov.br/

enade.



Como tenho
acesso ao
resultado
do ENADE ?

A divulgação oficial dos resultados está estimada para seis meses 

após a realização do Exame e você poderá conferir o seu desempenho 

pelo Boletim de Desempenho do Estudante, no site do INEP.



Caso necessite,
terei
atendimento
especial ? Sim. Será oferecido atendimento especial ao aluno inscrito 

pela instituição na condição de portador de necessidades especiais 

de atendimento – deficiência física, visual ou auditiva. O mesmo vale 

para possibilidade de amamentação – contudo, a estudante deverá 

ter um acompanhante para o recém-nascido.

Se a instituição não incluiu essa informação, ela deverá ser 

imediatamente comunicada ao INEP, por meio do endereço eletrônico 

enade@inep.gov.br, informando o nome completo do estudante, 

CPF, IES e código do curso, assim como o detalhamento do tipo de 

atendimento especial necessário à participação na prova.



Além disso, o Manual do Enade 2017 pode ser livremente copiado 

pelas páginas portal.inep.gov.br ou enade.inep.gov.br.

INSTITUIÇÃO NOME DO LÍDER E-MAIL DE CONTATO

Ibmec Belo Horizonte

Ibmec Rio de Janeiro

Wilson Reis Junior

Ubiratan de Carvalho Oliveira

wilson.junior@ibmec.edu.br

ubiratan.oliveira@ibmec.edu.br

E se eu tiver
alguma dúvida ?

VOCÊ PODERÁ CONSULTAR O LÍDER ENADE DA SUA FACULDADE



Se, após a leitura do Manual do Enade 2017, ainda persistirem dúvidas, encaminhe mensagem ao endereço eletrônico enade@

inep.gov.br, detalhando a sua dúvida ou dificuldade, sempre acompanhada dos códigos da IES e do curso.




