
ENADE 2017 – Informações Gerais 

 

ENADE - EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE 

ESTUDANTES 

Atenção alunos ingressantes e concluintes 2017 nos cursos de: 

 

Bacharelado em: 
 

Engenharia Ambiental; 

 

Engenharia de Petróleo; 

 

Engenharia Química;    

 

Química; 

 

Química Industrial; 

 

Ciências Biológicas; 

 

Engenharia da Computação;  

 

Ciência da Computação; 

 

Engenharia Biomédica; 

 

Engenharia de Materiais; 

 

Matemática computacional 

 

 

Bacharelado e Licenciatura em: 
 

Ciências Sociais;  

 

Filosofia; 

 

História; 

 

Letras-Português; 

Baixada Santista 

Campus Diadema 

São José dos Campos 

Campus Guarulhos 

http://www.unifesp.br/reitoria/prograd/enade/noticias-do-enade/286-enade-2015-inscricao


 

 

Licenciatura em  
 

Pedagogia;  

 

Letras Portugues/Espanhol; 

 

Letras Portugues/Inglês. 

 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é um dos instrumentos que 

compõem o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) 

operacionalizado pelo INEP. 

 

O objetivo do ENADE, segundo o INEP, é “avaliar o desempenho dos estudantes com 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao 

aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes 

com relação à realidade brasileira e mundial”. 

O exame é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação. Participam do 

exame todos os estudantes que se enquadrarem nos conceitos 

de ingressante e concluinte, conforme definido no edital (ver edital abaixo), na qual 

também são definidos os cursos avaliados naquela edição conforme calendário de 

avaliação trienal. 

Apenas os estudantes inscritos como concluintes regulares realizam a prova, ainda 

que devam ser inscritos os estudantes que se encontrem na condição de ingressantes 

regulares assim como aqueles inscritos como ingressantes irregulares ou concluintes 

irregulares. Tanto os estudantes inscritos como irregulares como aqueles inscritos 

como ingressantes estão dispensados da realização da prova, mas devem ser 

inscritos. 

 

Conforme o edital ENADE nº 26 de 16 de Junho de 2017, o 

ENADE obedecerá o seguinte cronograma: 

 

a) Enquadramento dos Cursos – Procurador 

Educacional Institucional (PI) 

Das 10h do dia 19/06/2017 às 23h59min do dia 

11/08/2017, horário oficial de Brasília-DF. 

b) Inscrições dos Estudantes Irregulares de anos 

anteriores - Coordenador do Curso 

Das 10h do dia 19/06/2017 às 23h59min do dia 

11/08/2017, horário oficial de Brasília-DF. 

Campus Guarulhos 



c) Inscrições dos Estudantes Ingressantes 

Regulares- Coordenador do Curso 

Das 10h do dia 19/06/2017 às 23h59min do dia 

11/08/2017, horário oficial de Brasília-DF. 

d) Inscrições dos Estudantes Concluintes 

Regulares-Coordenador do Curso 

Das 10h do dia 10/07/2017 às 23h59min do dia 

11/08/2017, horário oficial de Brasília- DF. 

e) Retificação de Enquadramento e Inscrições 

Intempestiva - (PI) 

Das 10h do dia 14/08/2017 às 23h59min do dia 

25/08/2017, horário oficial de Brasília-DF. 

f) Cadastro dos Estudantes Concluintes 

Regulares 

Das 10h do dia 14/08/2017 às 23h59min do dia 

26/11/2016, horário oficial de Brasília-DF. 

g) Solicitação de Atendimento Especializado e/ou 

Específico 

Das 10h do dia 14/08/2017 às 23h59min do dia 

03/09/2017, horário oficial de Brasília-DF. 

h) Preenchimento do Questionário do Estudante Das 10h do dia 28/08/2017 às 23h59min do dia 

26/11/2017, horário oficial de Brasília-DF. 

i) Divulgação dos Locais de Prova 1 3/ 11/ 2 0 1 7 

j) Preenchimento do Questionário do 

Coordenadorde Curso 

Das 10h do dia 27/11/2017 às 23h59min do dia 

08/12/2017, horário oficial de Brasília-DF. 

k) Previsão de Divulgação da Relação de 

Estudantes em Situação Regular 

 20/ 12/ 2017 

l) Período de solicitação de Dispensa pela IES Das 10h do dia 22/12/2017 às 23h59min do dia 

31/01/2018, horário oficial de Brasília-DF. 

m) Período de Solicitação de Dispensa peloInep Das 10h do dia 05/02/2018 às 23h59min do dia 

23/02/2018, horário oficial de Brasília- DF. 

 

QUEM SÃO OS INGRESSANTES E CONCLUINTES REGULARES? 

 

Segundo o Edital (Veja Edital abaixo) configuram-se como ingressantes e concluintes 

os alunos que preencham os seguintes requisitos: 

 Ingressantes: “Estudantes que tenham iniciado o respectivo curso no ano de 

2017, devidamente matriculados, e que tenham até vinte e cinco por cento da carga 

horária mínima do currículo do curso cumprida até o último de retificação, em 25 

de agosto de 2017”. No entanto, esses Estudantes não realizarão o Exame. (Alunos 

que ingressaram na universidade por transferência interna, transferência externa, 

transferência Ex Officio e/ou tiveram muitos aproveitamentos de estudos 

deferidos podem não estar contemplados nessa definição).  Em caso de dúvida 

contate a secretaria do seu curso ou encaminhe e-mail para enade@unifesp.br). 

 Concluintes: todos os estudantes que atendam a uma das seguintes situações: 

 

 (1) Estudantes que tenham cumprido oitenta por cento ou mais da carga horária 

mínima do currículo do curso até 25 de agosto de 2017  (Independentemente da 

expectativa de conclusão de curso)  OU   

 

mailto:enade@unifesp.br


       (2) Estudantes com carga horária cumprida inferior a 80%, mas que tenham 

expectativa de       conclusão do curso até julho de 2018. 

  

 QUEM DEVE SER INSCRITO? 

Todos os estudantes que se enquadrem nas condições de Ingressantes ou concluintes dos 

cursos da relação acima, exceto: 

 Aqueles que colarem grau até 25 de agosto de 2017. 

 Os que estejam em mobilidade acadêmica internacional através de convênio 

com a UNIFESP e com o devido registro na secretaria de relações 

internacionais (SRI) da Unifesp. 

 

 Os Estudantes do Convênio PEC-G, conforme previsto no art. 19 

do DECRETO Nº 7.948, DE 12 DE MARÇO DE 2013 

 

ATENÇÃO:  

1- ESTUDANTES DOS CURSOS AVALIADOS QUE TENHAM TRANCADO 

MATRICULA, MAS QUE SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS DE 

INSCRIÇÃO NÃO ESTÃO DISPENSADOS NEM DA INSCRIÇÃO NEM DA 

REALIZAÇÃO DA PROVA SE CONVOCADOS!) 

 

2- ESTUDANTES CONCLUINTES DOS CURSOS AVALIDADOS EM 2017 

QUE JÁ REALIZARAM A PROVA DO ENADE EM EDIÇÕES PASSADAS, 

MAS QUE NESTA EDIÇÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS DE 

INSCRIÇÃO DEVERÃO SER INSCRITOS E REALIZAR A PROVA. 

  

QUEM FARÁ A PROVA? 

 

No ano de 2017 apenas os alunos concluintes farão a prova do ENADE 2017. Os 

estudantes ingressantes, assim como irregulares estão dispensados da realização do 

exame, contudo, PRECISAM SER INSCRITOS E VERIFICAR A CORREÇÃO 

DOS DADOS INFORMADOS NA INSCRIÇÃO.  

 

ATENÇÃO estudantes que estejam em uma das seguintes situações abaixo: 

 

 MOBILIDADE NACIONAL no dia do exame pela UNIFESP- estudantes que 

estejam realizando atividades acadêmicas comprovadas fora do município em que 

seu curso é ofertado. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7948.htm


· Deverá ser alterada a localidade de realização da prova. Para isso o 

estudante deverá entrar em contato com a Secretaria Acadêmica 

informando o local em que estará cursando as atividades acadêmicas e 

apresentar a comprovação necessária, caso seja solicitado. 

 

A PROVA DO ENADE 2017 SERÁ REALIZADA NO DIA 

26/11/2017 

 

CADASTRO DE ESTUDANTES 

Nessa Edição do ENADE 2017 todos os Estudantes concluintes convocados e habilitados 

à Prova do ENADE 2017 deverão realizar um cadastro no site do INEP.  Além disso, 

estudantes com necessidade de algum atendimento especial no dia da realização da prova 

poderão indicar essas necessidades diretamente durante o preenchimento do cadastro. 

 

A DATA DESSE CADASTRO SERÁ:  

Do dia 14/08/2017 a 26/11/2016, horário oficial de Brasília-DF. 

· Caso desejem condições especiais para realização da prova precisam informar o tipo de 

necessidade (ex. deficiências física, visual, auditiva, surdocegueira, múltipla), transtornos 

globais do desenvolvimento (autismo, síndrome de Asperger e síndrome de Rett), 

mobilidade reduzida, dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade - 

TDAH, lactante, gestante) e detalhar qual o atendimento necessário. 

 

ATENÇÃO: 

Nos anos anteriores a UNIFESP era a responsável pela indicação desse atendimento 

especializado. A partir do ENADE 2017 essa informação será de responsabilidade 

dos estudantes concluintes inscritos. 

 

Recomendamos a consulta diária ao site da ProGrad nessa fase das inscrições, onde 

serão atualizadas as publicações com o passo a passo do ENADE 2017. 

  

Entre os dias 10/07 a 11/08/2017 ocorrerá o período de inscrição dos estudantes 

habilitados ao ENADE 2017 e no dia 12/08 será publicado no site da ProGrad a primeira 

relação de inscritos para conferências dos estudantes. Em caso de divergência ou 



notada a ausência de alguma inscrição o estudante deve entrar em contato com a secretaria 

do campus e/ou no e-mail enade@unifesp.br até 21/08/2017. 

No dia 26/08/2017 será publicado no site da Prograd a relação final dos estudantes 

inscritos e edital Prograd de convocação para a prova. 

 

COMO POSSO CONHECER MAIS SOBRE O EXAME? 

Recomendamos a todos os estudantes, sobretudo os estudantes dos cursos avaliados 

inscritos a leitura atenta do Edital (Veja edital abaixo), bem como acessar o site do INEP 

em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade  

Para conhecer mais detalhes sobre as provas anteriores e demais informações consultar 

em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/provas-e-gabaritos3  
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