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MEC divulga lista de cursos que serão avaliados no Enade em 2017
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, nesta
segunda-feira (19), um edital abrindo o prazo de inscrições para o Enade 2017 (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes). Até 11 de agosto, os coordenadores de cursos devem inscrever todos
os estudantes regulares.
A principal novidade do Enade 2017 é a participação do estudante no processo de inscrição. Até a
edição de 2016, os coordenadores de cursos inscreviam todos os estudantes, sendo responsáveis
por informar, inclusive, suas necessidades de atendimento especializado e específico, além de
dados pessoais.
O exame avalia o desempenho dos estudantes em relação a conteúdos programáticos, habilidades
e competências para atuação profissional, além de conhecimentos sobre as realidades brasileira e
mundial, bem como sobre outras áreas do conhecimento.
Neste ano, entretanto, as inscrições para o Enade 2017, que devem ser feitas no site do Inep,
continua sendo responsabilidade do coordenador, mas cada estudante deverá realizar seu cadastro,
informando suas especificidades.
O cadastro dos estudantes concluintes regulares será realizado entre 14 de agosto e 26 de
novembro, às 23h59 (horário de Brasília). O estudante que cursa mais de uma graduação também
deverá escolher em que curso quer ser avaliado durante o cadastro.

O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União, na edição de 27 de abril de
2017, a Portaria Normativa/MEC nº 08/2017, que estabelece o regulamento doExame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade) para o ano de 2017 e determina as áreas que terão seus
cursos avaliados nesta edição. A aplicação do Exame será no dia 26 de novembro.
Dentre os cursos de bacharelado e licenciatura listados, vinte são ofertados pela UVA:Ciências
Biológicas (licenciatura e bacharelado); Ciências da Computação(bacharelado); Ciências Sociais
(licenciatura e bacharelado); Educação Física(licenciatura e bacharelado); Engenharia Civil
(bacharelado); Filosofia (licenciatura e bacharelado); Física (licenciatura); Geografia (licenciatura e
bacharelado); História(licenciatura); Letras Inglês (licenciatura); Letras Português (licenciatura);
Matemática(licenciatura); Pedagogia (licenciatura) e Química (licenciatura e bacharelado).
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicará o Edital
do Enade 2017, que estabelecerá os procedimentos técnicos para a realização do Exame, realizado
pelo MEC para fins de avaliação de desempenho dos estudantes de cursos que conferem diploma
de bacharel, de licenciado e de tecnólogo.
http://www.letrasespanhol.uefs.br
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