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Olá, estudante!
Vamos conversar sobre
ENADE?
O ENADE é o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes. É uma avaliação externa promovida pelo 

INEP/MEC, que avalia o rendimento, de forma trienal, de 

grupos de cursos de graduação em todo o Brasil. O objetivo 

é verificar o rendimento dos concluintes desses cursos em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

Diretrizes Curriculares dos Cursos, o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias a formação geral e 

profissional do estudante, bem como o nível de atualização 

em relação à realidade brasileira e mundial.

Se o seu curso está selecionado para 
realização da prova Enade 2022, fique 
atento! 



Os cursos do
UNICEPLAC participantes
do Enade 2022 são:
- Direito 

- Psicologia

- Ciências Contábeis

- Gestão Pública

- Administração



Deverão ser inscritos no Enade 2022 

todos os estudantes ingressantes e 

concluintes de cursos de bacharelado 

e superiores de tecnologia vinculados 

às áreas de avaliação.

Como devo fazer esta inscrição?

O coordenador de seu curso é O coordenador de seu curso é 

responsável pela sua inscrição. 

Fique tranquilo!



Quem são os estudantes
habilitados?
a) calouros dos cursos: que ingressaram no ano de 2022, 
estejam devidamente matriculados e tenham o mínimo do currículo 

do curso integralizado até o último dia do período de retificação de 

inscrições do Enade 2022; 

b) estudantes do penúltimo e último período do curso 

c) estudantes que vão concluir o curso de Gestão: 
Pública em dezembro/22. 



Informações
importantes
Preenchimento do cadastro dos estudantes 
concluintes : até  de novembro de . 
Fique tranquilo! A instituição vai lhe dar todo o apoio!

Entre em contato com o coordenador de seu curso!



Não se 
preocupe,
o seu coordenador irá
te auxiliar.
Pronto!
Com o acesso ao Sistema Enade, você terá:
- Questionário de Estudante.
- Local de prova.
- Confirmação da inscrição.



O que deve ser
informado no cadastro? 
- O número de seu CPF (Os dados pessoais informados devem ser 

iguais aos dados cadastrados na Receita Federal para não 

inviabilizar a correspondência entre as informações);

- O endereço de e-mail único e válido, e o número de telefone fixo ou 

celular válido; que enquadre desde a cabeça até os ombros, de 

rosto inteiro, sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria 

(boné, chapéu, viseira, gorro similares)

Você vai precisar usar o seu celular!

IMPORTANTE



Informações
úteis
- Dia da prova : 27 de novembro de 2022: 

- Abertura dos portões 12h 
- Fechamento dos portões 13h 
- Início da prova 13h30 
- Término da prova 17h30 
- Leve caneta preta
- Documento RG- Documento RG



Dicas
importantes
Se você não realizar a prova do Enade, ficará em situação 

irregular, e não poderá colar grau até setembro/23.



Links
importantes



BOAS PRÁTICAS
QUE ANTECEDEM
A PROVA!
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