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2022
ENADE



Olá, estudante! 

Elaboramos essa Cartilha
para sintetizar as principais

informações sobre o
Enade de 2022. 

Vamos juntos entender os
principais pontos dessa prova? 



O Enade é o Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes que
tem como objetivo avaliar o seu
rendimento durante a graduação.

Cada curso tem em suas diretrizes
curriculares a orientação de fomentar
o desenvolvimento de competências
e habilidades necessárias à sua
formação específica ( relacionada à
sua profissão) e geral ( atualidades).

1. O que é o Enade?



o Mercado de Trabalho mensure se você teve uma boa
formação e se está apto a desempenhar bem as suas
funções.

Por isso, a Universidade Vila Velha promove uma
preparação constante para que você e seus colegas
consigam realizar uma boa prova e juntos alcançarmos
a nota máxima no Exame. A nota alcançada hoje
influenciará na percepção da qualidade do curso ao
longos dos anos, por isso, nos empenhamos ao máximo
para manter esse patamar.

Uma boa nota no Enade confere prestígio e diferencial
em relação a outras Instituições de Ensino. Seus colegas
já formados e futuros estudantes contam com seu
comprometimento para manter seu curso entre os
melhores do País.

2. Por que o Enade é
importante para mim?
Segundo a Lei 10.861 de 14 de abril de 2004  e § 1º do 
art. 39 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 2018, a 
prova é condição necessária para a conclusão do curso 
de graduação e uma etapa obrigatória para emissão e 
recebimento do seu diploma. 

Para além da obrigatoriedade, o Enade é a comprovação 
da qualidade do ensino oferecido pela sua Instituição 
de Ensino.A nota recebida pelo seu curso permite que

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/38406804/do1-2018-08-27-portaria-normativa-n-840-de-24-de-agosto-de-2018-38406450
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/38406804/do1-2018-08-27-portaria-normativa-n-840-de-24-de-agosto-de-2018-38406450


Segundo o Edital nº 51, de 24 de Junho de 2022, esses 
são os cursos oferecidos pela Universidade Vila Velha 
que deverão fazer prova esse ano:

• Administração
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Comunicação Social - Jornalismo
• Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
• Direito
• Psicologia
• Relações Internacionais
• Serviço Social
• Tecnologia em Comércio Exterior
• Tecnologia em Gastronomia
• Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
• Tecnologia em Gestão Financeira
• Tecnologia em Logística
• Tecnologia em Marketing (Ead)
• Tecnologia em Processos Gerenciais

3. Meu curso fará
o Enade em 2022?

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-51-de-24-de-junho-de-2022-*-411675066


A prova deverá ser realizada pelos alunos de cursos
de Graduação que tenham cursado 80% ou mais da
carga horária mínima do curso ou aqueles com previsão
formatura até julho de 2023;

Para os alunos de  cursos superiores de Tecnologia, a
prova deverá ser realizada pelos alunos que tenham
cursado 75% ou mais da carga horária mínima do
currículo do curso ou aqueles com previsão de
formatura até dezembro de 2022.

Precisamos te lembrar que a prova é uma etapa
obrigatória, sendo inserida no seu histórico escolar. 
Então, vamos ficar atentos para evitar problemas no
futuro, combinado? 

Acione a Coordenação do seu curso caso você se
enquadre nesses requesitos para participar dos
simulados, das aulas preparatórias, das palestras,
acessar o conteúdo de revisão e receber orientações
sobre as etapas necessárias para realizar a prova!

4. Eu preciso
fazer a prova?



5. Quando será a prova?
A prova acontecerá dia 27 de novembro de 2022 de
13:00 às 17:30. O Local de realização será informado
no site de 16 a 27 de novembro. 

Você deverá comparecer ao local de aplicação definido 
pelo INEP, às 12:00 para localizar a sua sala, apresentar 
um documento oficial com foto de identificação (CNH, RG, 
passaportes, e outros informados no item 15.2 do edital) 
e assinar a lista de presença com tranquilidade. 

A prova será composta por conteúdo de Formação geral
(Atualidades) com 10 questões (2 discursivas e 8 objetivas) 
e Componente específico do seu curso com 30 questões
(3 discursivas e 27 objetivas).

Para que você faça uma prova tranquila e tenha um bom 
desempenho, ao longo desse semestre vamos continuar 
revisando os conteúdos mais importantes para a prova

https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index


• Preencher o seu cadastro - 6 de julho a 26 de 
novembro.

• Caso precise, solicitar Atendimento Especializado 
-1º a 08 de setembro.

• Responder o Questionário do Estudante - 1º de 
setembro a 26 de novembro.

• Realizar a Prova - 27 de novembro.

6. Como eu faço a
minha inscrição?
A sua inscrição será feita pelo Coordenador(a) 
do seu Curso. Leia o Edital para conhecer suas 
responsabilidades. Dentre as principais etapas, 
você deverá:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-51-de-24-de-junho-de-2022-*-411675066
https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
https://enade.inep.gov.br/enade/#!/index


Se você não realizar a prova, ficará impedido de
colar grau até regularizar a sua situação junto ao
INEP. Para justificar a sua ausência, deverá realizar
o procedimento descrito no Edital.

Conforme Edital:

“6.7 A existência de irregularidade no Enade
impossibilita a colação de grau do estudante,
em decorrência da não conclusão do curso, por
ausência de cumprimento de componente
curricular obrigatório, conforme previsto no
§ 5º do art. 5º da Lei nº 10.861, de 2004”.

7. O que acontece
se eu não fizer a prova?



A Coordenação do seu curso está disponível para
te ajudar com todas as dúvidas ou dificuldades
que surgirem nesse processo.

Fique atento às orientações e entre em contato
sempre que você precisar. 

Te esperamos dia 27 de novembro! 

8. Estou com dúvidas sobre
o Enade. Quem pode me
orientar?




