
Objetivo:  

O Enade é um exame exigido pelo 
INEP, que tem como objetivo avaliar 
o rendimento dos concluintes dos 
cursos de graduação, em relação às 
competências adquiridas em sua 
formação. Os indicadores do Enade 
mensuram a qualidade dos cursos e 
das instituições do país. O curso bem 
avaliado é importante para o aluno, 
para seus colegas e para a instituição. 

O Enade é Obrigatório? 

Sim, o exame é um componente 
curricular obrigatório da graduação. 
A situação regular, de participação ou 
não, é registrada no Histórico Escolar 
e Diploma do aluno, na forma estabe-
lecida no regulamento do processo. 
Se o aluno é convocado e não faz a 
prova, ele não poderá se formar até 
a regularização da situação, que só 
ocorre no ano seguinte à realização 
do exame. 

Quem deve realizar 
o Enade? 

Devem realizar o ENADE os alunos 
concluintes dos cursos relacionados 
pelo MEC. São considerados con-
cluintes os estudantes de cursos de 
bacharelado com mais de 80% do 
curso concluído ou que tenham ex-
pectativa de conclusão de curso até 
julho de 2023. Também são concluin-

tes os estudantes de cursos tecno-
lógicos com mais de 75% do curso 
concluído ou que tenham expectativa 
de conclusão de curso até dezembro 
de 2022. 

Quando será a aplicação 
da prova do Enade 2022? 

A aplicação da prova do Enade 2022 
ocorrerá em 27 de novembro de 2022. 

Qual horário da 
aplicação da prova? 

A aplicação da prova terá início às 
13h30 (horário de Brasília-DF) e térmi-
no às 17h30 (horário de Brasília-DF). 
No dia de realização das provas, os 
portões de acesso aos locais de apli-
cação serão abertos às 12h e fecha-
dos às 13h (horário de Brasília-DF). 



O que levar para 
realização da prova? 

Apresentar-se no local de aplica-
ção das provas com documento de 
identificação válido com foto e com 
máscara de prevenção à covid-19, 
sob pena de ser impedido de realizar 
o Exame, exceto nos estados ou nos 
municípios onde o uso da máscara 
para prevenção à covid-19 em local 
fechado esteja liberado por decreto ou 
ato administrativo. 

Os documentos de identificação váli-
dos são: Cédulas de identidade expe-
didas por Secretarias de Segurança 
Pública, Forças Armadas, Polícia 
Militar e Polícia Federal; Identidade 
expedida pelo Ministério da Justiça 
para estrangeiros; Carteira de Registro 
Nacional Migratório; Carteira Nacional 
de Habilitação; Identificação forneci-
da por ordens ou conselhos de clas-
ses que por lei tenha validade como 
documento de identidade; Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; Docu-
mentos Digitais (e-Título, CNH digital 
e RG digital) apresentados nos res-
pectivos aplicativos oficiais. 

O estudante que fará a prova do 
Enade, deverá utilizar caneta esfero-
gráfica de tinta preta, fabricada em 
material transparente. 

Quais os cursos que serão 
avaliados no Enade 2022? 

Bacharelados: Administração; Ciên-
cias Contábeis; Ciências Econômicas; 
Jornalismo; Publicidade e Propa-
ganda; Direito; Psicologia; Relações 
Internacionais; e Serviço Social. 

Superiores de Tecnologia: Comércio 
Exterior; Gastronomia; Gestão Co-
mercial; Gestão Pública; Gestão de 
Recursos Humanos; Gestão Financei-
ra; Logística; Marketing; e Processos 
Gerenciais. 

Os alunos inscritos 
deverão fazer o cadastro 
do estudante no Sistema 
Enade? 

Sim, o cadastro do estudante con-
cluinte inscrito deve ser realizado no 
Sistema Enade <enade.inep.gov.br>. 
Antes de preencher o cadastro, o es-
tudante deverá criar senha de acesso 
para o Sistema Enade no sistema Gov.
br, no endereço <acesso.gov.br>, que 
deverá ser memorizada e/ou anotada 
em local seguro. Ela será solicitada 
para: preenche o cadastro do estu-
dante, solicitar atendimento especia-
lizado; solicitar tratamento pelo nome 
social; acompanhar a situação de sua 
inscrição; preencher o Questionário 
do Estudante; consultar o local de 
provas; consultar e imprimir o Cartão 
de Confirmação da Inscrição; acessar 
o Boletim de Desempenho Individual. 

Os dados pessoais devem ser iguais 
aos dados cadastrados na Receita 
Federal. O estudante poderá optar por 
informar ou não o nome do pai que 
consta em seus documentos. 

Importante: Informar o endereço de 
e-mail único e válido e o número de 
telefone fixo ou celular válido. O Inep 
poderá utilizar o e-mail cadastrado 
para enviar ao estudante informações 
relativas ao Exame. 

Os alunos concluintes inscritos pode-
rão realizar o cadastro do estudante 
entre os dias 06 de julho de 2022 a 26 
de novembro de 2022. 



Quem faz a inscrição 
do estudante? 

A instituição de ensino superior à qual 
o estudante está vinculado é respon-
sável pela sua inscrição.  

Os alunos do campus 
de POA e dos cursos 
EAD farão prova? 

Sim. As provas serão realizadas em 
uma escola do município de funciona-
mento do curso ou de seu 
respectivo polo. 

O aluno se encaixa nos 
parâmetros estabelecidos 
e seu nome não consta 
na lista de inscritos para 
o Enade 2022, o que deve 
fazer?  

Se o aluno atende aos requisitos ou 
tem intenção de se formar até julho 
de 2023 (data referente à cursos de 
bacharelados) ou dezembro de 2022 
(data referente à cursos tecnológi-
cos), deve solicitar a inscrição para o 
ENADE 2022 através do e-mail ena-
de@unisinos.br até o dia 26 de agosto 
de 2022. 

Alunos ingressantes 
precisam fazer a prova? 

Não. Os estudantes que tenham in-
gressado no curso no ano de 2022 ou 
que tenham integralizado até 25% da 
carga horária mínima do currículo do 
curso, são inscritos, mas estão dis-
pensados de fazer a prova. 

É obrigatório o 
preenchimento do 
Questionário 
do Estudante? 

O Questionário do Estudante tem por 
objetivo levantar informações que 
permitam caracterizar o perfil dos 
estudantes e o contexto de seus pro-
cessos formativos. 

O Questionário do Estudante é instru-
mento de caráter obrigatório, deverá 
ser preenchido completamente pelos 
estudantes concluintes inscritos, 
exclusivamente no Sistema Enade 
<enade.inep.gov.br>. 

O preenchimento completo do Ques-
tionário do Estudante é requisito 
necessário para a visualização do 
local da prova, que estará disponível 
para consulta no Sistema Enade. 
O estudante que não preencher o 
Questionário do Estudante, ficará em 
situação irregular. 

O estudante deverá preencher o 
Questionário do Estudante entre os 
dias 1º de setembro de 2022 a 26 de 
novembro de 2022. 



Como é divulgado 
o local da prova? 

Após preencher o Questionário do 
Estudante, o aluno será informado 
do local onde serão aplicadas as 
provas. Essa informação é fornecida, 
exclusivamente através da página do 
Sistema Enade <enade.inep.gov.br>, 
através do Cartão de Confirmação da 
Inscrição. Para que não haja imprevis-
tos, é importante que o aluno conheça 
com antecedência o local da prova, 
que deverá ser em uma escola do 
município de funcionamento do curso 
ou de seu respectivo polo. É de res-
ponsabilidade do estudante acessar o 
Cartão de Confirmação da Inscrição e 
recomendamos que o estudante leve 
no dia de aplicação de provas. 

Alunos que concluírem 
os créditos do curso 
precisam fazer o Enade? 

Os alunos que concluírem o curso e 
não colarem grau até 31 de agosto de 
2022 serão inscritos e deverão reali-
zar a prova do Enade 2022. 

Quem já realizou o Enade 
como ingressante precisa 
fazer como concluinte? 

Sim. Os alunos que fizeram o Enade 
como ingressantes e estão dentro dos 
parâmetros estabelecidos para estu-
dantes concluintes em 2022 deverão 
realizar o exame. 

O aluno que nunca foi 
convocado poderá se formar 
sem fazer o Enade? 

Sim. Como o exame de cada curso é 
trienal, alguns alunos podem não ser 
convocados por colarem grau antes 
do final das inscrições do ano em que 
será realizado o Enade do seu curso. 
Nesses casos o aluno é considerado 
dispensado. 

Alunos que estão com a 
matrícula trancada também 
terão que fazer o Enade? 

Conforme determinação do MEC, se 
o aluno está dentro dos parâmetros 
estabelecidos para alunos concluin-
tes, mesmo com a matrícula trancada, 
deverá ser inscrito no Enade 2022 e 
realizar a prova para evitar situação 
de irregularidade caso reative a sua 
matrícula no curso. 

Como solicitar Atendimento 
Especializado? 

O estudante que necessitar de Aten-
dimento Especializado, deverá solici-
tá-lo através do Sistema Enade <ena-
de.inep.gov.br>, entre os dias 1º de 
setembro de 2022 a 08 de setembro 
de 2022. 



Como faço para realizar o 
Enade caso esteja, no dia 
da prova, fora do município 
sede do meu curso? 

O estudante selecionado que, na data 
da prova, estiver fora do município 
de funcionamento do próprio curso, 
por motivo de realização de atividade 
curricular obrigatória, poderá realizar 
o Enade 2022 no mesmo município 
onde está realizando a respectiva 
atividade curricular, desde que esteja 
prevista aplicação de prova naquele 
município. Para isso, deve encami-
nhar a solicitação através do e-mail 
enade@unisinos.br até o dia 09 de 
setembro de 2022, impreterivelmente. 

Posso solicitar a alteração 
do local da realização da 
prova do Enade? 

Somente os alunos que estiverem 
em mobilidade acadêmica poderão 
solicitar a alteração do local da apli-
cação da prova. Essa solicitação deve 
ser enviada, através de e-mail para o 
endereço enade@unisinos.br até o dia 
09 de setembro de 2022, 
impreterivelmente. 

Os alunos vinculados aos cursos na 
modalidade de Educação a Distância 
(EaD), também poderão solicitar alte-
ração do local da aplicação da prova, 
através do e-mail enade@unisinos.br 
até o dia 31 de agosto de 2022, 
impreterivelmente. 

Não consegui fazer a prova, posso 
solicitar a dispensa da prova do Enade? 

Ao não fazer a prova, o aluno se tornará irregular pe-
rante o processo. Caberá exclusivamente ao estudante 
em situação de irregularidade apresentar solicitação 
formal de dispensa da prova no Sistema Enade <ena-
de.inep.gov.br>, quando a motivação da ausência na 
prova for devido a ocorrências de ordem pessoal ou 
de compromissos profissionais, conforme consta no 
Edital n.º 51 de 24 de junho de 2022. 

Solicitação de dispensa de prova por iniciativa do estu-
dante devido a ocorrências de ordem pessoal: Aciden-
tes; Assalto; Casamento; Extravio, perda, furto ou roubo 
de documento de identificação; Luto; Acompanhamento 
de cônjuge ou companheiro(a) transferido(a) de muni-
cípio por seu empregador; Saúde; Maternidade; Pater-
nidade; Atividade Acadêmica em outro curso de gradu-
ação ou pós-graduação; Concurso público ou processo 
seletivo de trabalho; Intercâmbio não vinculado ao 
curso avaliado; Privação de liberdade; Trabalho. 

Os estudantes com pedido de dispensa deferido farão 
parte automaticamente do Relatório de Regularidade 
do Enade 2022, desde que não possuam pendências 
em relação ao Questionário do Estudante. Ou seja, 
embora o aluno possa ter concedida a dispensa da 
realização da prova. não há dispensa para o preenchi-
mento do Questionário, que é obrigatório em todas as 
situações, incluindo-se as situações acima. 

Os estudantes eliminados do local de aplicação não 
poderão solicitar dispensa de prova. 

Estudantes irregulares perante o Enade 2022 que, 
por qualquer razão, permanecerem em situação de 
irregularidade depois de finalizados os processos de 
regularização por dispensa de prova, terão sua re-
gularidade atribuída por ato do Inep a partir de 1º de 
agosto de 2023. 


