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Exame Nacional de Desempenho de Estudantes

O QUE É ENADE
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes é uma
avaliação criada pelo MEC e aplicada aos estudantes que estão
finalizando seu curso superior, como requisito obrigatório
para conclusão dos estudos.
Sem este exame não é possível se formar ou obter o diploma.
Então o ENADE tem como objetivo avaliar o seu desempenho
em relação a três aspectos da sua formação:
01. aprendizagem do conteúdo previsto pelas diretrizes
nacionais do curso;

O QUE É ENADE
Segundo pela PROVA PRESENCIAL: questões de formação
geral/questões de conteúdo específico de seu curso.
Em seguida você deverá preencher um QUESTIONÁRIO
SOBRE SUA OPINIÃO A RESPEITO DA PROVA.
Caso sua prova seja entregue incompleta ou se você não
alcançar um bom desempenho, isso representará uma nota
baixa para o seu curso, podendo então desvalorizar o seu
diploma. E você não quer isso, não é mesmo?

02. desenvolvimento de competências e habilidades gerais
e profissionais;

Lembre-se então que a nota de avaliação de seu curso será
divulgada publicamente.

03. e o seu nível de atualização com relação à realidade
brasileira e mundial.

Quer uma dica para se preparar?
01. Procure se atualizar lendo jornais de todos os estados e
dos principais países.

Assim o ENADE é importante para a Faculdade Inap, mas ele é
duas vezes mais importante para você, pois é por meio desta
avaliação que o MEC gera um conceito para o seu curso.
Desse modo, quanto maior o seu desempenho, maior o conceito
do seu curso no ENADE, e então maior será o valor da sua
formação e do seu diploma no mercado de trabalho.

02. Faça provas de anos anteriores e simulados já
realizados de seu curso.
03. Dedique tempo para revisar atentamente o conteúdo
do seu curso.

ENADE NA PRÁTICA
Então agora você pode estar se perguntando: mas como é o
ENADE na prática?
A avaliação é realizada por alguns instrumentos básicos.
Primeiro pelo QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE que deverá
ser respondido por você ONLINE.

Estamos com você nesse
grande desafio!
Até o nosso próximo
encontro.

