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01. Apresentação
● O presente documento resume a importância e as informações principais do Exame 

Nacional de Desempenho dos estudantes (ENADE)

02.  Objetivos do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes(ENADE)

● Aplicado desde 2004, o Enade integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior, que permite conhecer a qualidade dos cursos e das instituições de educação 
superior brasileiras.

● O objetivo do exame é avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes 
em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do curso de 
graduação, bem como as competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da 
formação geral e profissional.

● O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo o registro 
de participação de condição indispensável para a conclusão do curso.



03.  Inscrição do estudante
● A faculdade Cesusc, por meio de seus coordenadores de curso, já realizou a inscrisão dos 

alunos que farão a prova no dia 27 de novembro de 2022.

04.  Cadastro do estudante
● Os estudantes concluintes inscritos deverão, obrigatoriamente, acessar o Sistema ENADE 

no endereço http://ENADE.inep.gov.br e realizar o cadastro de informações pessoais no 

período de 6 de julho a 26 de novembro de 2022, informando seus dados pessoais e de 
contato (atualizado), para receber as informações relativas ao exame (Item 10 do Edital nº 
51/2022).



01
Realizar o cadastramento de suas informações 

pessoais, no site oficial do ENADE:

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index

02
Preencher o questionário do estudante, no 

site oficial do ENADE, até o dia 26 de 
novembro de 2022

03
Consultar o local de provas (a partir do dia 

16 a 27 de novembro de 2022). 
O  preenchimento completo do questionário 

permite o acesso ao Cartão de Informação 
de Inscrição, necessário para conhecer o 

local de prova.

04
Apesar de não ser obrigatório, o Inep 

recomenda que o participante leve o cartão 
de confirmação no dia da aplicação. 

O cartão pode ser impresso na Central de 
Relacionamento e Atendimento ao Aluno da 

Faculdade Cesusc

05.  Etapas a serem realizadas pelo aluno



Tabela 1

Ação Periódo
Realizar e preencher o cadastro das informações 

do estudante
1o de setembro a 26 de novembro de 2022

Preenchimento do Questionário do Estudante 1o de setembro a 26 de novembro de 2022

Divulgação dos locais da prova no Sistema Enade 16 a 27 de novembro de 2022

Data da aplicação 27 de novembro de 2022



06. Cadastro
Confira a seguir como realizar o seu cadastro e preencher o formulário



Acesse o link: 

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index 
e clique em “Entrar com gov.br”.

1º Passo



Selecione a opção “Acessar como estudante”.

2º Passo



Digite seu CPF para criar ou acessar sua 

conta gov.br.

3º Passo



Preencha suas informações cadastrais de 

estudante.

4º Passo



Acesse “Minhas inscrições" para mais 

detalhes.

5º Passo



O questionário do estudante deverá ser 

preenchido até o dia 26 de novembro de 

2022. O  preenchimento completo permite o 

acesso ao Cartão de Informação de Inscrição, 

necessário para conhecer o local de prova.

6º Passo



07. Data da Prova

Abertura dos portões Início da prova

Fechamento dos portões Término da prova

12h

13h 17h30

13h30

A aplicação das provas do Enade 2022 ocorrerá dia 27 de novembro de 2022 e seguirá o horário de 
Brasília-DF, conforme descrito a seguir: 



Deve fazê-la pois, do contrário, estará 
impedido de colar grau e obter seu diploma de 

graduação até que a situação seja 
regularizada. Mas não apenas fazer a prova, 

mas fazê-la de modo responsável e 
comprometido é importante porque o ENADE 

é uma das ferramentas de avaliação dos 
cursos superiores no sistema federal de 

educação superior. 

Porque devo 
fazer o Enade?

Perguntas Frequentes

Enade integra o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 

composto também pela Avaliação de cursos 
de graduação e pela Avaliação institucional. 

Juntos eles formam o tripé avaliativo que 
permite conhecer a qualidade dos cursos e 

instituições de educação superior brasileiras. 
Os resultados do Enade, aliados às respostas 
do Questionário do Estudante, são insumos 
para o cálculo dos Indicadores de Qualidade 

da Educação Superior.

O que é o Enade e 
para que serve?



Somente os estudantes concluintes 
participarão da prova a ser aplicada 

em 27 de de novembro de 2022.
Os ingressantes inscritos serão 

dispensados da participação.

Quem precisa 
realizar a prova?

Perguntas Frequentes

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

dispensa justificada condições 
indispensáveis para a emissão do 

histórico escolar.

O Enade é 
obrigatório? 



IMPORTANTE!
➔ O estudante que não realizar a prova ou não preencher o questionário, ficará com a situação 

irregular com o Enade 2022 e precisará aguardar até agosto de 2023, quando o INEP emitirá ato 

regularizando a situação desses discentes. Só então, poderá colar grau! 

➔ A regularidade no ENADE 2022 será atribuída mediante o preenchimento completo do 

Questionário do Estudante e a presença atestada no local da prova!

➔ Na prova, o estudante concluinte terá quatro horas para resolver questões de formação geral, 

comum a todas as áreas, e do componente específico do curso.



Tabela 2

No de questões discursivas 2

No de questões múltipla escolha 8

Total 10

A prova é composta de duas etapas seguindo a estrutura a seguir:

No de questões discursivas 3

No de questões múltipla escolha 27

Total 30

Componente de Formação Geral Componente Específico da Área



Para + informações sobre Enade 2022 converse 
com o coordenador de seu curso ou acesse:
●  https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-41-de-20-de-janeiro-de-2022-375491313 ( 

Normativo ENADE)

● http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio

● https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade

Editais:

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

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em 
relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de 
competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como o nível de 
atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial



Editais das diretrizes de prova e componentes 
específicos dos cursos Enade 2022

● Curso de Administração: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-290-de-30-de-junho-de-2022-411857538 

● Curso de Direito: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-273-de-30-de-junho-de-2022-411849158 

● Curso Tecnólogo em Gestão Comercial: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-288-de-30-de-junho-de-2022-411845417 



● Curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-286-de-30-de-junho-de-2022-411852114 

● Curso em Tecnologia de Marketing: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-285-de-30-de-junho-de-2022-411849426 

● Curso de Psicologia: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-275-de-30-de-junho-de-2022-411845643 

Editais das diretrizes de prova e componentes 
específicos dos cursos Enade 2022


