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Caros estudantes,

A Pró-Reitoria de Ensino, juntamente com a Procuradoria Educacional 
Institucional (PI) e as Coordenações de Curso da Universidade Federal 
do Maranhão, organizou e elaborou esta cartilha com o objetivo de 
apresentar informações importantes relacionadas ao Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes – Enade 2022. Para facilitar o acesso 
e compreensão, o trabalho foi estruturado na forma de perguntas que 
comumente são feitas pelos estudantes ingressantes e concluintes ha-
bilitados para o Enade. Ao respondê-las, esperamos não só esclarecer as 
dúvidas, mas, ressaltar a importância do exame para o estudante, para 
o curso e para a instituição, possibilitando maior engajamento e partici-
pação dos mesmos.

O Enade constitui-se componente curricular obrigatório de todos os 
cursos de graduação do país, e, como tal, a situação de regularida-
de do aluno habilitado deve ser inscrita no seu histórico escolar como 
condição indispensável para colação de grau. Assim, para estar regular 
com o exame, o estudante concluinte inscrito deve cumprir duas etapas 
obrigatórias: responder o Questionário do Estudante, disponível no 
Sistema Enade até o dia 26 de novembro de 2022, e prestar a prova, 
cuja aplicação acontecerá no dia 27 de novembro de 2022.

Esperamos que a leitura dessa cartilha ajude você a ficar por dentro 
do que é o Enade e da sua importância. Mas, caso ainda tenha alguma 
dúvida, procure o coordenador do seu curso ou envie um email para 
enade@ufma.br.

Enade UFMA 2022: Mais que uma prova, um legado para o seu curso!

Boa sorte a todos!

Natalino Sagado Filho
Reitor

Apresentação
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1.   O que é Enade? 2. Quais os estudantes que 
farão Enade em 2022?

Baixe o Edital 2022

O Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade), avalia o desem-
penho dos concluintes dos cursos de 
graduação em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretri-
zes curriculares dos cursos, o desenvol-
vimento de competências e habilida-
des necessárias ao aprofundamento da 
formação geral e profissional; e o nível 
de atualização dos estudantes com 
relação à realidade brasileira e mundial.

Anualmente, o Enade avalia os estudan-
tes ingressantes e concluintes dos cursos 
de graduação, por área do conhecimen-
to,  e o enquadramento desses cursos é 
feito pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), não cabendo portanto, à institui-
ção ou às coordenações de curso, definir 
quais os cursos e estudantes que devem 
fazer o Enade.

Os estudantes habilitados para partici-
par do Enade são agrupados como in-
gressantes ou concluintes, cujo enqua-
dramento atende a critérios definidos 
pelo Inep.

Para ser considerado ingressante, é ne-
cessário que o estudante tenha iniciado 
seu curso no ano de 2022, esteja devida-
mente matriculado e tenha cumprido no 
máximo, 25% da carga horária mínima 
do curso, até o dia 31 de agosto de 2022.

Já o aluno concluinte, precisa ter inte-
gralizado, pelo menos, 80% da carga 
horária mínima do currículo do seu curso 
e não ter colado grau até o último dia 
do período de inscrições para o exame 
(31 de agosto de 2022). Também se 
enquadram como concluintes aqueles 
que têm previsão de integralizar 100% 
da carga horária do curso até o mês de 
julho de 2023.

No âmbito da UFMA, este ano serão 
avaliados 14 cursos de bacharelado, na 
modalidade presencial e a distância, vin-
culados aos campus de Imperatriz, São 
Bernardo e São Luís. 

Todas as informações relacionadas ao 
Enade podem ser obtidas no edital do 
exame, que também dispõe de crono-
grama detalhado contemplando todas 
as etapas previstas.

https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/legislacao/enade
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3. Quais os cursos da UFMA que farão o Enade em 2021?

• Campus São Luis

Bacharelados

EAD - Bacharelados

• Campus Imperatriz

• Campus São Bernardo

Bacharelados

Bacharelados

11. Ciências Contábeis
12. Direito
13. Jornalismo

14. Turismo

9. Administração 
10. Administração Pública

1. Administração
2. Ciências Contábeis
3. Ciências Econômicas
4. Comunicação Social - Jornalismo
5. Direito
6. Psicologia
7. Serviço Social
8. Turismo



7

Ir para sumário

4. A participação do estudan-
te no Enade é obrigatória? 

5. Qual  o impacto do Con-
ceito Enade para o  curso e 
para a instituição?

De acordo com o Art. 9º da Portaria 
nº 41/2022, o Enade é componente 
curricular obrigatório dos cursos de 
graduação, nos termos do § 5º do art. 5º 
da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e 
do § 1º do art. 39 da Portaria Normativa 
MEC nº 840, de 2018. Caso o aluno habi-
litado não participe por motivo não jus-
tificável, ele não poderá colar grau. 

O Conceito Enade, cujos conceitos vão 
de 1 a 5, é gerado a partir das notas 
obtidas pelos estudantes concluintes 
participantes do exame, na parte de 
Formação Geral (FG) e Componente Es-
pecífico (CE) da prova. Esse resultado 
também compõe outros importantes 
indicadores de qualidade utilizados pelo 
MEC para medir a qualidade de cada 
curso avaliado, oferecendo subsídios 
para manutenção ou não do seu fun-
cionamento, entre os quais, merece 
destaque o CPC (Conceito Preliminar 
de Curso), que também leva em con-
sideração as respostas dos alunos ao 
Questionário do Estudante e o perfil do 
corpo docente do curso.

Os CPC’s de todos os cursos avaliados 
no triênio, mais as notas dos programas 
de mestrado e doutorado mantidos 
pela instituição, por sua vez, compõem 
o Índice Geral de Cursos, que repre-

senta o principal indicador de qualidade 
das instituições de educação superior 
do país. Assim, as notas obtidas pelos 
estudantes na prova do Enade têm um 
impacto direto para a manutenção 
e funcionamento do curso, servindo 
também como um elemento importan-
te para medir a qualidade do mesmo. 
Pelos conceitos obtidos anualmente, 
a UFMA tem se destacado no cenário 
regional e nacional, o que denota a 
qualidade da instituição e dos seus dife-
rentes cursos.

6. O que o estudante ingres-
sante ou concluinte precisa 
fazer para ficar regular com o 
Enade?

Os estudantes ingressantes têm sua 
situação de regularidade atestada 
através da sua inscrição, que é feita 
pela coordenação do curso. Assim, não 
precisam acessar o sistema Enade nem 
fazer nenhuma ação adicional. Pelas 
regras do Enade não fazem prova 
nem respondem Questionário do 
Estudante.
 
Já os estudantes concluintes precisam 
acessar o sistema Enade para completar 
seu cadastro e responder o Questionário 
do Estudante, até o dia 26 de novembro. 
Devem também prestar a prova no 
dia 27 de novembro.  Somente após 
completar seu cadastro, o concluin-
te passa a também ter acesso a outras 
funcionalidades do Sistema Enade, tais 
como visualização do cartão de prova 
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8. Qual o prazo para respon-
der o Questionário do Estu-
dante?

7. Qual o prazo para preen-
chimento do cadastro pelos 
estudantes concluintes?

9. Qual o passo-a-passo para 
acesso dos estudantes ao Sis-
tema Enade?

Até o dia 26 de novembro de 2022.

Até o dia 26 de novembro de 2022.

Lembre-se que a resposta do Questio-
nário do Estudante (QE) é muito impor-
tante para o seu curso e para a insti-
tuição, pois ele compõe o CPC, um dos 
principais indicadores de qualidade da 
educação superior.
 
O QE deve ser respondido de forma 
online, e é composto por uma série de 
questões que envolvem, entre outros, 
aspectos socioeconômicos do candidato 
e organização didático-pedagógica e in-
fraestrutura do curso avaliado.

Além disso, a resposta ao QE é obrigató-
ria a todos os alunos concluintes!

1-)  Acesse o Sistema Enade para 
concluir seu cadastro. Para isto, escolha 
a opção entrar com gov.br e depois a 
opção entrar como estudante.

(a partir do dia 16/11/22), solicitação de 
dispensa da prova (04/01/23 a 20/01/23) 
e boletim de desempenho individual 
(31/08/23).

2-) Em seguida, insira seu CPF. Ao 
entrar no sistema, verifique seus dados 
e acrescente ou altere alguma infor-
mação necessária antes de salvar. Feito 
isso, estará concluído seu cadastro no 
Sistema Enade.

3-)   A partir daí, você poderá responder 
o Questionário do estudante e ter 
acesso às demais funcionalidades do 
sistema.

 Caso tenha algum problema no acesso 
ao sistema, cadastro ou preenchimen-
to do Questionário do Estudante, tente 
mudar o navegador utilizado ou limpar 
o cache pressionando F5 ou CTRL+R. 
Se o problema persistir, fale com seu/
sua coordenador(a) de curso e/ou abra 
uma demanda junto ao Inep, através do 
telefone 0800 616161.

Caso não tenha acesso ao gov.br, faça 

seu cadastro antes do passo a passo.

https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=17c842d03b0
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A prova do Enade será aplicada no dia 
27 de novembro de 2022 (domingo).

• Abertura dos portões: 12h

• Fechamento dos Portões: 13h

• Início da prova: 13h30

• Término da prova: 17h30

Os participantes devem levar:

 Máscara de proteção a Covid-19

 Documento de identificação válido

 Caneta esferográfica preta trans-
parente

Os participantes podem levar:

  Água para consumo próprio

  Alimentos (barra de cereais, 
biscoitos etc.) para consumo próprio

Pesquisando provas e gabaritos das 
edições anteriores, analisando o formato 
e o tipo das questões e discutindo com 
seus professores e/ou com a coorde-
nação de curso pontos referentes aos 
conteúdos explorados no exame.

Lembre-se que a prova é extensa, e, 
portanto, é necessário que você faça 
uma boa gestão do tempo (4 h) que irá 
dispor para respondê-la.

A prova é composta por 40 questões 
divididas da seguinte forma:

• 10 questões de formação geral, sendo 
2 discursivas e 8 objetivas, que valem 
25% da nota. Tratam de temas exteriores 
à carreira/curso avaliado;

• 30 questões do componente especí-
fico, sendo 3 discursivas e 27 objetivas, 
que valem 75% da nota. Tratam de 
conteúdos específicos ao curso avaliado.

Acesse o material das edições

anteriores do ENADE

aqui

Para garantir que estará no local certo 

da prova: consultar e imprimir o Cartão 

de Confirmação da Inscrição.

Atenção!

10. Qual o data e horário da 
prova e o que é permitido 
levar?

11. Como o estudante deve se 
preparar para o exame?

Segundo Edital do Enade, a divulgação 
da relação dos estudantes em situação 
regular com o exame será realizada no 
dia 04 de janeiro de 2023.

Os resultados do seu desempenho in-
dividual no Enade 2022 serão disponi-

12. Quando e onde serão di-
vulgados os resultados?

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade/provas-e-gabaritos
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A solicitação de dispensa de prova pelo 
estudante pode ser feita entre 04 de 
janeiro de 2023 e 20 de janeiro de 2023. 
O processo de solicitação de dispensa 
de prova é destinado aos casos em que 
o estudante não compareceu ao local 
de aplicação de prova designado pelo 
Inep, por motivos de dispensa de ordem 
pessoal ou profissional previstos no 
Edital do Enade, e dispostos a seguir.

• Motivos Pessoais – acidentes, assalto, 
casamento, extravio, perda ou roubo de 
documentos, luto, acompanhamento de 
cônjugue, saúde, maternidade, pater-
nidade, atividade acadêmica, concurso 
público, intercâmbio ou privação de 
liberdade;

• Motivos profissionais – Trabalho. 

Leia o edital do Enade 2022 com
atenção. O documento descreve
detalhadamente todas as etapas
do processo.

Caso ainda tenha alguma dúvida,
confira alguns links para auxiliar
no cadastro do estudante:

Ainda tem dúvidas?
13. Quando é possível solici-
tar a dispensa da prova?

O estudante com dispensa da prova 

do Enade deferida terá regularidade 

perante o Exame somente se

tiver finalizado o preenchimento 

do Questionário do Estudante no 

período previsto em edital.

Atenção!

Não reconhece e-mail ou 
telefone cadastrado

v

v

Como recuperar a conta 
de acesso

Leia o edital do Enade 
2022

bilizados no Sistema Enade a partir de 
31/08/2023. 

Dúvidas frequentes (FAQ)

https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144
http://unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/naoreconhecoemailoutelefonecadastrado.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/naoreconhecoemailoutelefonecadastrado.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/naoreconhecoemailoutelefonecadastrado.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/formarrecuperarconta.html
https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/legislacao/enade
https://portalpadrao.ufma.br/site/institucional/procuradoria-educacional-institucional/enade-ufma/duvidas-sobre-o-enade/perguntas-respostas-2
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