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Ao Senhor
JOSÉ ROBERTO COVAC
Diretor Jurídico
Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo - SEMESP
Rua Cipriano Barata, 2.431, Ipiranga
CEP: 04205 - 002 - São Paulo - SP
 
 
Assunto:  Publicação da lista dos alunos participantes do ENADE.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23036.006815/2019-17.
 

 
Senhor Diretor Jurídico,

  
1. Em atenção ao Ofício nº 069/2019, do Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo –
SEMESP, o qual solicita antecipação do Relatório de Estudantes em Situação
Regular junto ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade, esta
Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES) apresenta as informações a
seguir:
2. Primeiramente cabe resgatar o que determina a Lei 10.861/2004, que
institui o Sistema de Avaliação da Educação Superior, em seu artigo 5º:

 
§ 5º O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação,
sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular
com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou,
quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma
estabelecida em regulamento.
 
Esta determinação é reiterada no parágrafo 1º do Artigo 39 da Portaria
Normativa MEC nº 840/2018:  
 
Art. 39. [...]
§ 1º O Enade é componente curricular obrigatório, sendo a regularidade do



§ 1º O Enade é componente curricular obrigatório, sendo a regularidade do
estudante perante o Exame condição necessária para a conclusão do curso de
graduação.
 

3. O mesmo dispositivo normativo anuncia ainda que a regularidade no
Enade será atestada mediante efetiva participação na prova e preenchimento do
Questionário do Estudante:

 
Art. 41. A realização do Enade abrangerá os seguintes instrumentos de coleta
de dados:
I - Prova, destinada a aferir o desempenho dos estudantes em relação aos
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo
curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências
decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para
compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à
realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.
II - Questionário do Estudante, destinado a levantar informações que permitam
caracterizar o perfil dos estudantes e o contexto de seus processos formativos,
relevantes para a compreensão dos resultados dos estudantes no Enade.
III- Questionário de Percepção de Prova, destinado a levantar informações que
permitam aferir a percepção dos estudantes em relação ao instrumento
previsto no inciso I, auxiliando, também, na compreensão dos resultados dos
estudantes no Enade.
IV- Questionário do Coordenador de Curso, destinado a levantar informações
que permitam caracterizar o perfil do coordenador de curso e o contexto dos
processos formativos, auxiliando, também, na compreensão dos resultados dos
estudantes no Enade.
§ 1º Os instrumentos previstos nos incisos I e II são de caráter obrigatório,
configurarão a efetiva participação no Exame e serão objeto de verificação no
processo de atribuição de regularidade dos estudantes perante o Enade
 

4. Assim, para a regularidade junto ao Enade e conclusão efetiva do
curso de graduação, pressupõe-se a realização da prova e o preenchimento do
Questionário do Estudante.
5. O Edital nº 43, de 4 de junho de 2019, que estabelece as diretrizes, os
procedimentos e os prazos a serem cumpridos pelo Inep, pelas Instituições de
Ensino Superior (IES) e pelos estudantes habilitados na edição de 2019 do Enade,
define um cronograma a ser seguido pelo Inep na publicação dos resultados do
Exame. Para a divulgação dos nomes dos estudantes em situação regular no
Enade 2019, a data prevista para a publicação do Relatório de estudantes em
situação regular junto ao Enade 2019, é o dia 02/01/2020. Cabe salientar que
o referido Relatório será disponibilizado na mesma data para todos os cursos
participantes do Enade, respeitando a isonomia nos processos de divulgação de
resultados e disseminação de dados.
6. Esclarece-se que para a confecção do Relatório, é necessária a
conclusão da operação reversa do Enade (encaminhamento de todas as provas e
materiais de aplicação à instituição aplicadora do Exame), o processamento das
informações relativas à aplicação de prova, o envio dos dados da empresa
aplicadora para o Inep (o que só acontecerá na segunda quinzena de dezembro de
2019), o cruzamento dessas informações com as bases de dados do
preenchimento do Questionário do Estudante, e a validação final das bases
informacionais. 
7. Destaca-se que as provas do Enade são aplicadas em papel em todos
os Estados da Federação e no Distrito Federal, nos municípios de funcionamento
dos cursos. Conforme supra-argumentado, os processos existentes por trás de



aparentemente simples divulgação de relatório, em especial a logística da
operação reversa e o processamento das informações do material administrativo
do Exame (listas de presença, atas de sala, relatórios de aplicação, termos de
eliminação de estudantes, etc), exigem atualmente o prazo que foi definido em
Edital.
8. O Inep é sensível à demanda dos estudantes e vem tentando reduzir os
prazos vigentes, mas há de se pesar que a substituição dos procedimentos
previstos de maneira a possibilitar a divulgação antecipada da condição de
regularidade dos estudantes de cursos de medicina, além de ferir a isonomia que
caracteriza a conduta adotada pelo Inep, exigiria a quebra de protocolos de
segurança e de termos contratuais definidos com as instituições encarregadas
pela aplicação e pela distribuição das provas e materiais administrativos do Enade,
colocando em risco o próprio Exame. Assim, apenas após todo esse trâmite, o Inep
passa a ter a capacidade para divulgar o Relatório de Estudantes em Situação
Regular Junto ao Enade, tornando os estudantes regulares aptos a colar grau e
receber o diploma.
9. Sublinha-se ser de suma importância que as Instituições de Educação
Superior do Sistema Federal de Ensino, assim como aquelas que aderem ao
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes, considerem a data
de aplicação do Enade para a elaboração de seus calendários acadêmicos, tendo
em vista ser o Enade componente curricular obrigatório dos cursos de graduação
e o fato de as provas virem sendo aplicadas em período semelhante há 16 anos. 
10. Cientes da importância deste Relatório para os procedimentos de
colação de grau e emissão dos diplomas dos estudantes, envidaremos todos os
esforços possíveis para sua divulgação tão logo os dados relevantes estejam
disponíveis e validados, mas salientamos que o documento que atesta a colação
de grau dos estudantes ou quaisquer documentos que atestem a
conclusão/finalização do curso podem ser emitidos e validados pelas IES apenas
após a comprovação a regularidade dos estudantes perante o Exame, visto ser o
Enade componente obrigatório do currículo.
11. Estamos disponíveis para oferecer quaisquer esclarecimentos
adicionais.
  

  
Atenciosamente,

 
 

FERNANDA MARSARO DOS SANTOS
Coordenadora-Geral de Controle de Qualidade da Educação Superior

 
MOACI ALVES CARNEIRO

Diretor de Avaliação da Educação Superior
SIG Quadra 04, Lote 327, Edifício Villa Lobos - Cobertura, Ala B - Bairro Setor de

Indústrias Gráficas, Brasília/DF, CEP 70610-908

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Marsaro dos Santos,
Coordenador(a) - Geral, em 04/12/2019, às 09:46, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Moaci Alves Carneiro,
Diretor(a), em 04/12/2019, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.inep.gov.br/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0458689 e o código CRC 6A72AE16.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23036.006815/2019-17 SEI nº 0458689
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