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- Enade – integra o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes);

- Tem por objetivo aferir o rendimento dos alunos dos
cursos de graduação em relação aos conteúdos
programáticos, suas habilidades e competências.

- Propor algumas ações ao longo de 2017 para que
Instituição, Coordenação do Curso, Docentes e
Discentes estejam preparados e alinhados quanto aos
objetivos a serem alcançados em relação ao Exame.

Apresentação



- Conferir Diretrizes da área com os planos de ensino;
Avaliar os conteúdos com as diretrizes do Enade

- Avaliação continuada para os participantes do Enade

- Acompanhar o desempenho dos alunos – propor ações

- Propor ações estratégicas relacionadas ao perfil do
egresso

Propostas



- Coordenar a elaboração e implementação do plano de trabalho
específico do seu curso;

- Identificar o desempenho escolar dos alunos – diagnóstico do perfil
da turma;

- Sensibilizar todos os professores do curso para a importância do
Exame;

- Orientar os alunos sobre a importância do Enade

- Reforçar com os professores a necessidade da adoção, ao longo do
curso, de pelo menos um instrumento de avaliação individual do
aluno na disciplina ministrada. Dentro desta avaliação garantir que
ao menos um item seja trabalhado nos moldes da questão
dissertativa ou de múltipla escolha (modelo Enade);

Ações institucionais propostas
para a Coordenação do Curso



- Orientar os docentes que utilizam os laboratórios
específicos, para que expliquem aos alunos seu contexto
com o currículo do curso e demonstrar a visão integral da
formação;

- Solicitar que os professores apresentem continuamente o
plano de ensino das disciplinas;

- Acompanhar os alunos no preenchimento do Questionário
de Estudante;

- Dar suporte ao aluno no dia da prova.

Ações institucionais propostas
para a Coordenação do Curso



- Analisar os instrumentos que subisidiam o Enade;

- Comparar as Diretrizes do Enade e/ou da Área com os conteúdos das disciplinas
que compõem a estrutura curricular do curso;

- Identificar possíveis fragilidades no PPC na formação geral e/ou específica e
propor medidas corretivas;

- Elaborar as questões de componente específico para a Avaliação Diagnóstica de
Aprendizagem;

- Analisar comparativamente o desempenho do aluno que fará o Enade, por meio da
Avaliação Diagnóstica de Aprendizagem nos moldes do Enade. Esses simulados,
assim como ocorre com as avaliações de aprendizagem, poderão gerar nota
adicional;

- Analisar resultados dos Enades anteriores para elaboração/reformulação do plano
de trabalho;

- Aplicar as provas anteriores do Enade e analisar comparativamente o desempenho
dos alunos;

- Elaborar e acompanhar o plano de trabalho Enade.

Ações institucionais propostas
para o NDE



Proposta Ação Responsabilidade Quando

1. Analisar os instrumentos que subsidiam 

o Enade
Reuniões com NDE

Coordenação do Curso 

NDE
Maio/2017

2. Analisar Portaria Inep dos Enades

anteriores para conhecer temas das 

questões de formação geral e 

conhecimento específico

Reuniões com NDE Coordenação do Curso 

NDE

Maio/2017

3. Analisar o PPC para que esteja alinhado 

ao contexto do Enade

Coordenação do Curso e 

NDE

Coordenação do Curso 

NDE

Maio/2017

4. Sensibilizar todos os professores para a 

importância do Enade

Reuniões Coordenação do Curso ....

Plano de Ação


