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Você precisa 
fazer?

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes faz parte de 
um sistema avaliativo do Ministério da Educação. O objetivo do 
exame é avaliar tanto o desempenho do aluno quanto o da ins-
tituição em que ele estuda. A prova é aplicada para o estudante 
que prevê terminar seu curso até julho de 2016 ou que está com 
80% ou mais da matriz curricular concluída até a data da prova.
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“O aluno que 
participar terá 
revisões gerais 
das disciplinas 
e aulas sobre 
assuntos da 
atualidade até 
os últimos dias 
antes da prova, 
de forma 
dinâmica .”

 Elisberg Bessa, 
professor do campus, 
enfatiza a participação 
dos alunos.

Consulte se você está inscrito – acesse o portal.
inep.gov.br ou procure a coordenação do seu curso.

Responda ao questionário – acesse novamente o 
portal do dia 21 de outubro a 22 de novembro. 
Após as respostas será gerado um cartão de 
acesso para a prova.

Compareça ao local de prova indicado no portal – a 
prova é no dia 22 de novembro. O cartão de acesso 
e documento de identidade são obrigatórios.

 

O aluno selecionado que não fizer a prova fica 
impossibilitado de receber o diploma de graduação. 

 Gabriela Pereira
Jornalismo

Ana Sousa
Jornalismo
 “A avaliação do Enade auxilia na escolha da 
universidade. A prova dá credibilidade para os 
futuros estudantes da instituição”

“O Enade é importante pra testar o nosso ní-
vel de conhecimento em relação à graduação 
e, dependendo do resultado, aumenta nosso 
foco em melhorar nosso desempenho na área 
que atuamos”

Um bom teste 
para os alunos 
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