O que é o Enade
• O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o
rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, em relação aos
conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua
formação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante
no Exame deve constar em seu histórico escolar.
A primeira aplicação do Enade ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima
da avaliação é trienal para cada área do conhecimento.

Quais são os instrumentos básicos do Enade?

•A prova;
•O questionário de impressões dos estudantes sobre a prova;
•O questionário do estudante;
•O questionário do(a) coordenador(a) do curso.

Quando será realizado o Enade 2017?

• O Enade será aplicado no dia 26 de novembro de 2017 (um domingo)
com início às 13h30min (horário de Brasília), com duração total de 4
(quatro) horas.

• A abertura dos portões será às 12h e seu fechamento às 13h. Não
será permitida a entrada no local da prova após esse horário.

• Lembre-se de levar o documento oficial de identificação (com
fotografia), e caneta esferográfica de tinta preta, feita em material
transparente, únicos itens permitidos durante a prova.

• Não esqueça de assinar a lista de presença. A participação no Enade
2017 será atestada a partir da assinatura do estudante na lista de
presença de sala e no cartão de respostas às questões objetivas da
prova.

Indicadores de Qualidade
•

Conceito Preliminar de Curso (CPC)
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade que avalia os
cursos de graduação. Este varia de 1 a 5, seu cálculo e divulgação ocorrem no ano
seguinte ao da realização do Enade, com base:

1.
2.
3.
•

Na avaliação de desempenho de estudantes na prova (55%).
Na avaliação do questionário (15%)

No valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes às condições
de oferta – corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos – (30%)

Índice Geral de Cursos (IGC)
O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é um indicador de qualidade
que avalia as Instituições de Educação Superior. O instrumento é construído com
base numa média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação
de cada instituição. Seu cálculo é realizado anualmente.

Qual é o Impacto de uma nota baixa no
ENADE?
A nota abaixo de 3 implica em:

• Avaliação local do curso por comissão do MEC.
• Cancelamento de vagas de ingressantes, podendo chegar até o
descredenciamento do curso.

A Licenciatura tem conceito 4 (mas a nota dos alunos foi 3)
O Bacharelado tem conceito 3 (mas a nota dos alunos foi 2)

O prestígio de seu curso está em jogo

CRONOGRAMA ENADE
Ação
Cadastro dos Estudantes
Solicitação de atendimento especial

Data
De 14/08/2017 até 26/11/2017
De 14/08/2017 até 03/09/2017

Preenchimento do Questionário do Estudante De 28/08/2017 até 26/11/2017
Divulgação dos locais de provas
13/11/2017

SITE: http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index

Não deixe para ultima hora!
Nossa data limite no cronograma é 15/10/2017

Questionario do Estudante (15%)
• O Questionário do Estudante é um dos instrumentos de coleta de
informações do Enade, de caráter obrigatório, que tem por objetivo
subsidiar a construção do perfil socioeconômico do estudante e obter uma
apreciação quanto ao seu processo formativo.

• https://goo.gl/forms/4Kw069NCYukcIKGD2
• A falta do preenchimento do questionário impede a visualização do local
de sua prova

Questionario do Estudante (15%)
•

26.Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de educação
superior?

A. Gratuidade.
B. Preço da mensalidade.
C. Proximidade da minha residência.
D. Proximidade do meu trabalho.
E. Facilidade de acesso.
F. Qualidade/reputação.
G. Foi a única onde tive aprovação.
H. Possibilidade de ter bolsa de estudo.
I. Outro motivo.

Questionario do Estudante (15%)
• 7. As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como
cidadão e profissional.

1. ( ) Discordo totalmente
2. ( )
3. ( )
4. ( )
5. ( )
6. ( ) Concordo totalmente.

A Prova 55%
• Qual o formato da prova?
A prova é composta de 40 questões e é dividida em duas partes:

1.

Componente de Formação Geral, 10 (dez) questões, sendo 02 (duas)
discursivas e 8 (oito) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema
e estudos de casos;

2. Componente específico de cada área ou Curso Superior de Tecnologia
avaliado, 30 (trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete)
de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudo de casos.

A Prova 55%

• Qual é o peso das partes da prova?

• Formação Geral (FG) tem peso de 25%
• Componentes Específicos (CE) tem peso de 75%

Componentes Específicos (CE)
Comum aos cursos
Conteúdos matemáticos da Educação Básica

Geometria analítica
Cálculo diferencial e integral
Fundamentos de álgebra e aritmética
Álgebra linear
Fundamentos de análise
Probabilidade e estatística

Fundamentos de geometria

Componentes Específicos (CE)
BACHARELADO

LICENCIATURA

Álgebra

Observação, análise e planejamento dos
conteúdos e métodos de ensino em
Matemática na Educação Básica

Análise real

Contextos históricos e culturais no/do
ensino da Matemática

Equações diferenciais

Tendências em Educação Matemática

Análise complexa

Processos de avaliação em Matemática
na Educação Básica

Geometria diferencial

Recursos didáticos de matemática para a
Educação Básica

Topologia

Projeto ENADE 2017
• Tem o status de “Estudo orientado” e outorga 45 horas de AC.
• Metodologia:
1. Encontros semanais de 3 horas de duração
2. Apresentação de lista prévia de exercicios para resolução.
3. Comentários dos exercicios estudados e destaque de temas principais para
estudo.

Cronograma Projeto ENADE
Modulo (3 horas de aula)

Conteúdo

Data

Modulo 1

Geometria Básica

01/09

Modulo 2

Modulo 3

Geometria Analítica e Álgebra Linear

15/09
22/09
06/10

Matemática Básica (Conteúdos
matemáticos da educação básica)

11/10*

Modulo 4

Álgebra

20/10

Modulo 5

Combinatória e probabilidade

27/10

Modulo 6

Cálculo e Equações Diferenciais

Modulo 7

Análise

Modulo 8

Especial Bacharelado: Topologia,
Geometria diferencial e V. Complexa.

Modulo 9

Especial Licenciatura: Avaliação,
Recursos didáticos e Metodologias para o
ensino de matemática, e tendências em
educação matemática.

03/11
10/11
17/11

