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QUESTÕES NORTEADORAS

O que nós professores sabemos sobre o Sistema Nacional de Avaliação 
do Ensino Superior?

Como contribuímos para que os nossos alunos [e nossas instituições] 
obtenham sucesso no ENADE?

Qual a real contribuição desse sistema?

Como deve ser uma boa questão ENADE?



SINAES

Objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições 
de educação superior (IES)

• Graduação

• Diretrizes curriculares 

• Habilidades e competências 

• Realidade brasileira e mundial 

ENADE

• Sinaes e as políticas de regulação e supervisão do MEC

• Instrumentos de avaliação de alta qualidade técnica



ENADE

Os resultados do Enade são insumos fundamentais para o cálculo dos 
indicadores de qualidade da educação superior brasileira: 

• Conceito Enade

• Conceito Preliminar de Curso (CPC) 

• Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC)

Estes indicadores têm importantes repercussões para o desenvolvimento dos
cursos e das instituições de educação superior (IES), pois, a partir da sua
divulgação para a sociedade, o diploma conferido por um curso com bom
desempenho pode ser mais prestigiado e valorizado.



Responsabilidades

IES

• ofertar ensino de qualidade, 
propiciando meios para que seus 
alunos adquiram os elementos 
previstos nas DCN (Diretrizes 
Curriculares Nacionais) de seu curso

Estudantes

• empenharem-se para que seu resultado 
individual e coletivo seja de fato 
representativo da formação recebida. 
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Quem deve ser inscrito?

Todos os estudantes ingressantes e concluintes dos cursos mencionados na
Portaria Ministerial nº 03, de 06 de março de 2015.

INGRESSANTES HABILITADOS

• Iniciaram o curso em 2015 (têm matrícula em 2015); e

•Tenham de 0% (zero por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária mínima do currículo do curso 
cumprida até o dia 31 de agosto de 2015. 

CONCLUINTES HABILITADOS

•Estudantes de cursos de bacharelado com expectativa de conclusão da graduação até julho de 2016, ou então 
todos aqueles que já concluíram mais de 80% da carga horária do curso até o dia 31 de agosto de 2015.



ENADE 2015

Bacharelado em administração, 
administração pública, ciências 

contábeis, ciências 
econômicas, jornalismo, 

publicidade e propaganda, 
design, direito, psicologia, 

relações internacionais, 
secretariado executivo, 

teologia e turismo. 

Tecnólogo em comércio 
exterior, design de interiores, 

design de moda, design gráfico, 
gastronomia, gestão comercial, 
gestão de qualidade, gestão de 

recursos humanos, gestão 
financeira, gestão pública, 

logística, marketing e 
processos gerenciais.



ENADE

• Definida pelos Docentes selecionados pelo INEP;

• Critérios:

• Experiência no ensino de graduação nas áreas de 
conhecimento avaliadas;

• Corpo docente de IES públicas e privadas

• Das cinco regiões do país

Diretrizes de Prova



ENADE

Formação 
Geral

Temas que extrapolem o ambiente próprio de formação profissional específico

Temas importantes para a realidade contemporânea

Tem por princípio o respeito aos direitos humanos

Elementos integrantes do perfil profissional: letramento crítico; atitude ética; comprometimento e responsabilidade
sociais; compreensão de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua formação, relevantes para a realidade
social; espírito científico, humanístico e reflexivo; capacidade de análise crítica e integradora da realidade; e aptidão
para socializar conhecimentos com públicos diferenciados e em vários contextos.

Formação 
Específica

Domínio dos conhecimentos – habilidades e competências  esperadas para o perfil profissional

Conteúdos do curso por meio da exploração de níveis diversificados de complexidade.



Estrutura da prova
Comuns a todas as áreas ou cursos superiores de bacharelado, licenciatura e tecnólogos.

1ª parte: Formação Geral

• Contém 10 (dez) itens
• 8 (oito) de múltipla escolha
• 2 (dois) discursivos
• Objetivo: aferir as competências, habilidades e conhecimentos essenciais à formação do

estudante de graduação, abordando situações-problema, estudo de caso, simulações e
interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.



Estrutura da prova

2ª parte: Componente Específico

• 30 (trinta) itens
• 27 (vinte sete) de múltipla escolha
• 3 (três) discursivos
• Conteúdo: os componentes específicos das áreas
• Objetivo: aferir a aquisição de conhecimentos e competências esperadas para o
perfil profissional do curso, em níveis diversificados de complexidade



Banco Nacional de Itens - BNI

Existe desde que o INEP começou a fazer as primeiras avaliações do ensino no país. 

A partir de 2010, foi instituída a elaboração periódica de questões. 

O processo ocorre, em média, três a quatro vezes ao ano.

A elaboração de itens para o banco é feita por professor da educação superior com experiência em sala 
de aula e na elaboração de questões para avaliações. 

A convocação é feita por chamada pública. 

O Inep seleciona entre os inscritos aqueles que atendem os critérios estabelecidos e a eles oferece 
formação.



Banco Nacional de Itens - BNI

O professor selecionado assina termo de sigilo e se compromete a apresentar itens inéditos. A produção das
questões ocorre no Inep. Ao chegar, o professor é identificado e acomodado em lugar restrito e recebe senha
e login para inserir os itens. Para garantir a segurança do trabalho, a sala é supervisionada por câmeras. As
reuniões para elaboração de itens têm duração de cinco a sete dias. Cabe ao Inep informar ao professor
quais áreas do conhecimento necessitam de questões e o grau de dificuldade de cada uma delas.

De posse dos pedidos e das informações, o professor inicia o trabalho. Quando o conclui, insere a questão no
computador. A partir daí, cabe a um revisor, desconhecido do professor-formulador, avaliá-la. Atendidos os
parâmetros solicitados, o item vai para o banco do Inep. Caso não atendidos, a questão é devolvida ao
professor, com informações sobre o que deve ser melhorado.

Quando o Inep aceita o item, ele é registrado em rede segura, com acesso restrito e extremo sigilo. A partir
daí, as questões estão prontas para a fase de pré-teste.



As Diretrizes da Prova Contemplam

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de
graduação aprovados ou em fase de aprovação
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)

Os objetivos, o perfil do estudante, as
competências, as habilidades e os conteúdos a
serem avaliados



Diretrizes da prova

A elaboração das Diretrizes para as provas é de competência das
Comissões Assessoras do Enade

• Comissão Assessora de Formação Geral, Comissões Assessoras de Área e Comissões 
Assessoras de Cursos Superiores de Tecnologia

• Nomeadas pelo Presidente do Inep

• Formadas por professores de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas e 
sua composição busca contemplar todas as regiões do país.

As diretrizes do Enade são publicadas anualmente por meio de Portarias
específicas e se constituem documentos de referência que orientam as
IES e os estudantes que serão avaliados no Exame.



Portaria Inep nº 239, de 10 de junho de 2015 Publicada no
Diário Oficial de 12 de junho de 2015, Seção 1, pág. 25

1º No 
componente 
de Formação 
Geral, serão 
verificadas as 
seguintes 
habilidades e 
competências 
(mobilização 
de recursos): 

I - ler, interpretar e produzir textos; 

II - extrair conclusões por indução e/ou dedução; 

III - estabelecer relações, comparações e contrastes em diferentes situações; 

IV - fazer escolhas valorativas, avaliando consequências; 

V - argumentar coerentemente; 

VI - projetar ações de intervenção; 

VII - propor soluções para situações-problema; 

VIII - elaborar sínteses; 

IX - administrar conflitos. 



Portaria Inep nº 239, de 10 de junho de 2015 Publicada no
Diário Oficial de 12 de junho de 2015, Seção 1, pág. 25

2º As questões 
do 
componente 
de Formação 
Geral versam 
sobre os 
seguintes 
objetos de 
conhecimento: 

I - cultura e arte; 

II - inovação tecnológica; 

III - ciência, tecnologia e sociedade; 

IV - democracia, ética e cidadania; 

V - ecologia; 

VI - globalização e política internacional; 

VII - políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa e questões ambientais; 

VIII - relações de trabalho; 

IX - responsabilidade social: setor público, privado e terceiro setor; 

X - sociodiversidade e multiculturalismo: violência, tolerância/intolerância, inclusão/exclusão e relações de gênero; 

XI - Tecnologias de Informação e Comunicação; 

XII - vida urbana e rural. 



Portaria Inep nº 239, de 10 de junho de 2015 Publicada no
Diário Oficial de 12 de junho de 2015, Seção 1, pág. 25

• 3º O componente de Formação Geral do Enade 2015 terá 10 (dez) 
questões que abordarão 
• situações-problema e estudos de caso. 

• 4º As questões discursivas do componente de Formação Geral 
avaliam aspectos como:
• Clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização 

de vocabulário adequado e correção gramatical do texto.



Como?

Comissão Diretrizes Elaboradores

Revisores Comissão Prova



Tipos de itens

Há diferentes tipos de itens de múltipla
escolha que podem ser utilizados na
elaboração de uma prova.

Os itens empregados nas provas do ENADE
são: itens de interpretação, itens de resposta
múltipla e itens de asserção-razão.



Item de interpretação com resposta única

Apresenta para o estudante um problema, uma situação-
problema ou um estudo de caso e o estudante deve ser
capaz de identificar a resposta correta (gabarito).

São apresentadas cinco opções de resposta, sendo uma o
gabarito e as outras quatro os chamados distratores.



Exemplo



Item de resposta múltipla

Apresenta uma situação, estudo de caso,
situação-problema ou problema e, em seguida,
afirmações pertinentes ao contexto
apresentado.

O estudante deverá julgar cada uma das
afirmações para, em seguida, escolher uma
alternativa em uma “chave de respostas”.



Exemplo



Item de interpretação com asserção-razão: 

tem como núcleo básico duas afirmações, interligadas pela
palavra “porque”. As duas afirmações podem ou não
estabelecer relação de causalidade entre si. O estudante deve
ser capaz de julgar as duas afirmações para identificar se são
corretas ou incorretas. Ambas as asserções podem ser corretas,
uma delas incorreta ou as duas incorretas. Posteriormente, no
caso de as duas afirmações serem corretas, o estudante deve
ser capaz de identificar se há relação de causalidade entre elas.



Exemplo



Tipos de itens

• Discursiva



Tipos de itens

• Discursiva

Padrão de Resposta – Apresenta o 
que se espera que o estudante 
mostre, por meio de um texto 
dissertativo. 



Onde consultar as provas?



Questões

Objetividade

Originalidade

Concisão

Ordem direta 

Sujeito, verbo e complemento

Adequação

Simplicidade

Correção de linguagem

Clareza

Precisão

Impessoalidade



Questões

Opções – Alternativas
Opção correta e distratores

Enunciado
Comando explicitando a competência

Texto-base
Texto, gráfico, tabela, figura, esquema e caso



Como estão as questões que 
elaborei para a prova 

interdisciplinar da FADBA?



"Por mais inspirada e diligente que seja a mão 
do artista, o som vai depender do timbre de 

suas cordas íntimas."

Anatole France

http://quemdisse.com.br/frase.asp?f=por-mais-inspirada-e-diligente-que-seja-a-mao-do-artista-o-som-vai-depender-do-timbre-de-suas-cordas-intimas&a=anatole-france&frase=5363
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