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A UFF: dados gerais 



A Universidade Federal Fluminense: dados gerais 

✓ Comunidade Acadêmica: mais de 75 mil pessoas 

✓ Professores do quadro permanente: 3.180 

✓ Técnico-administrativos: 4.043 

✓ Funcionários terceirizados: 2.462 

✓ Alunos de graduação presencial: 32.602 (127 cursos) 

✓ Alunos de graduação EaD: 10.748 (6 cursos) 

✓ Alunos de pós-graduação stricto sensu: 7.439 (81 programas) 

✓ Alunos de pós-graduação lato sensu: 14.538 (191 cursos) 

✓ Área total: 2.289.687 m² 

✓ Área construída: 333.982 m² 

✓ Orçamento anual: R$ 2 bilhões (aprox)  

✓ Maior projeto de expansão e interiorização do Brasil 

✓ 9 municípios do estado do RJ e 

1 campus avançado em Oriximiná (estado do Pará) 

✓ 13 unidades administrativas (pró-reitorias e 

superintendências) 

✓ 42 unidades acadêmicas (25 institutos, 10 faculdades, 6 

escolas e 1 colégio) 

✓ 123 departamentos de ensino 



Municípios do Rio de Janeiro onde a UFF está instalada 



O que é SINAES? 



Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
SINAES (Lei 10.861/2004) 

Visitas in loco para credenciamento e 
recredenciamento da IES, reconhecimento e 
renovação do reconhecimento dos cursos de 

graduação Avaliação externa 

Avaliação interna 



Como é calculado o 
conceito do curso (CPC)? 



Dimensão Componentes Pesos 

Desempenho dos estudantes Nota dos concluintes no ENADE (NC) 20%  

 

55% 
Nota do indicador de diferença entre o desempenho observado e esperado (NIDD) 

[compara a nota global do ENEM com a nota global do ENADE de cada estudante] 

35% 

Corpo Docente Nota da proporção de Mestres (NM) 7,5%  

 

 

30% Nota da proporção de Doutores (ND) 15,0% 

Nota de Regime de Trabalho (NR) 7,5% 

Percepção de discentes 

sobre as condições do 

processo formativo ao 

responder o questionário do 

estudante (QE) 

Nota referente à organização didático-pedagógica (NO) 7,5%  

 

 

15% Nota referente à infraestrutura e instalações físicas (NF) 5,0% 

Nota referente às oportunidades de ampliação da formação acadêmica e 

profissional (NA) 

2,5% 

Como é calculado o conceito do curso (CPC)? 

Conceito 1: MUITO RUIM   Conceito 4: MUITO BOM 

Conceito 2: RUIM   Conceito 5: EXCELENTE 

Conceito 3: BOM 



Quando será realizada 
a prova do ENADE 

2018? Quais estudantes 
e de que cursos farão a 

prova? 



Data, horário e local da prova do ENADE 2018  
Domingo, 25 de novembro de 2018 
Abertura dos portões: 12 horas 
Fechamento dos portões: 13 horas 
Início da prova: 13:30 horas 
Referência é o horário de Brasília – DF. 
Obrigatoriedade de permanência na sala de prova até 14:30 para identificação e registro de 
presença. 
Duração: 4 horas 
Local da prova: será informado no cartão de inscrição, disponível pós login do(a) estudante 
no sistema ENADE, a partir de 09/11/2018. 
Quem deve fazer a prova: somente os(as) alunos(as) inscritos como concluintes. 
O MEC enviará a lista dos(as) estudantes que realizaram a prova, às universidades, no dia 
02/01/2019. 
MUITO IMPORTANTE: leia o Edital do ENADE, previamente, para saber o que deve levar no 
dia da prova!! 



Cursos de graduação que realizarão a prova 

Realizarão a prova em 2018, os(as) alunos(as) que já integralizaram 80% do curso ou 
previsão de conclusão até 2019.1, se bacharelado; ou 75% ou previsão de conclusão 2018.2, 
se tecnólogo, dos seguintes cursos: 
  
Grau de Bacharel em: 
Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Design, 
Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, 
Teologia e Turismo. 
 
Grau de Tecnólogo em:  
Comércio Exterior, Design de Interiores, Design de Moda, Design Gráfico, Gastronomia, 
Gestão Comercial,  Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, 
Gestão Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais. 



Fui inscrito no ENADE 2018: e agora? 

✓ Saber da sua condição de inscrito no ENADE, se ingressante ou concluinte. 

✓ TOMAR CONHECIMENTO DO EDITAL DO ENADE. 

✓ Completar o cadastro do estudante até 21/11/2018. 

✓ Realizar o preenchimento do questionário do estudante até 21/11/2018. 

✓ Tomar conhecimento do seu local de prova. 

✓ Comparecer ao local munido de documentação, material e conforme demais critérios especificados 

no edital. 

✓ Fazer a prova com diligência e responsabilidade, ajudando a Universidade Pública a ser melhor 

avaliada pela sociedade. 

✓ Caso não compareça à prova por ausência justificada (nos termos do edital), solicitar dispensa 

diretamente no sistema do INEP munido da documentação necessária. 

✓ Informar-se de seu resultado individual. 



Como é a prova do 
ENADE? 

 



 

10 questões de Formação Geral  
(8 questões de múltipla escolha e 2 questões discursivas que avaliam aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias 
argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto) 

 

30 questões do Componente Específico da área avaliada, envolvendo situações-problema e estudo 

de casos  
(27 questões de múltipla escolha e 3 questões discursivas) 

 

Questionário de percepção sobre a prova 
 
Observações: 
(1) As questões versam sobre conteúdos relacionados às competências e habilidades requeridas nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais de cada curso de graduação. 
 
(2) Recomendamos que as coordenações de curso enviem aos(às) alunos(as) inscritos(as) como concluintes, por e-mail, o 
quanto antes, os arquivos do EDITAL do ENADE 2018, desta apresentação, e da última prova e gabarito do ENADE aplicada 
ao curso, para que conheçam o Edital e se familiarizem com o tipo de prova. Link para obter as provas e gabaritos anteriores:  
http://portal.inep.gov.br/web/guest/provas-e-gabaritos3 

Estrutura da prova do ENADE 
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•  Responsabilidade social; 

• Evita atraso na formatura, pois o ENADE é considerado componente 

curricular obrigatório; 

• Contribui para melhorar os indicadores de avaliação da UFF: 

 Melhora o perfil do orçamento da UFF; 

 Garante melhores condições gerais de oferecimento dos cursos. 

Por que fazer a prova do ENADE? 



 

 

 

•   Prejudica a avaliação do seu curso e da UFF; 

• Passa uma mensagem negativa à sociedade que financiou os seus estudos a 

partir de uma pesada carga tributária; 

• Compromete o futuro da universidade pública “gratuita”. 

E se eu entregar a prova em branco? 



Acesso do(a) 
estudante ao 

Sistema ENADE: 
cadastro, 

questionário e cartão 
de inscrição 











Questionário do Estudante 

✓ O questionário já está disponível, pós login do(a) estudante no sistema ENADE, e DEVE ser 

respondido, o quanto antes, exclusivamente pela internet, até 21/11/2018 (não será prorrogado) 

por todos os concluintes. É necessário preencher, previamente, o cadastro do estudante. 

✓ Os itens 27 a 68 são os que avaliam a percepção dos(as) estudantes quanto aos aspectos 

relativos ao curso e à instituição, que compõem o conceito do curso. 

✓ Estes itens estão em escala que varia de 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo totalmente). Há 

duas outras opções “Não sei responder” ou “Não se aplica”. 



Pedido de dispensa 
previsto no Edital e 
consequências do 

não comparecimento 
arbitrário 



SOMENTE serão aceitos os pedidos de  
dispensa  previstos no Edital do ENADE 2018, 
acompanhados da respectiva documentação  

 

a)  Pedidos de dispensa feitos diretamente pelo estudante no sistema ENADE: 

Prazo: 02/01/2019 a 31/01/2019. 

Quais casos: estudantes que faltaram à prova, por motivo pessoal ou profissional 
especificado no Edital do ENADE 2018. 

Como solicitar: o(a) estudante realiza o pedido pelo sistema ENADE, com 
documentação prevista em edital. 

Quem analisa: o(a) Coordenador(a) do Curso de Graduação, através do sistema 
ENADE. 



SOMENTE serão aceitos os pedidos de  
dispensa  previstos no Edital do ENADE 2018, 
acompanhados da respectiva documentação  

 

b)  Pedidos de dispensa por compromissos acadêmicos vinculados ao curso ou 
ato de responsabilidade da IES: feitos diretamente pela coordenação (procure sua 
coordenação de curso com antecedência): 

Prazo: 02/01/2019 a 31/01/2019. 

Quais casos: apenas para estudantes que estiverem cumprindo atividade curricular 
de curta duração vinculada ao curso, fora do município; ou mobilidade acadêmica 
nacional (em instituição conveniada com a UFF) sem que tenha ocorrido troca do 
local de prova pelo coordenador, mobilidade acadêmica internacional (em 
instituição conveniada com a UFF), erro de indicação do polo EAD. 

Como solicitar: o(a) coordenador realiza o pedido pelo sistema ENADE. 

Quem concede: o MEC/INEP, através do sistema ENADE. 

 



SOMENTE serão aceitos os pedidos de  
dispensa  previstos no Edital do ENADE 2018, 
acompanhados da respectiva documentação  

 

 

 Pedidos de dispensa justificada ao MEC/INEP: 

Previsão para: 04/02/2019 a 22/02/2019. 

Quais casos: Grau recursal. Estudantes que solicitaram e não obtiveram dispensa 
junto a UFF. 

Como solicitar: o(a) estudante realiza o pedido pelo sistema ENADE. 

Quem concede: o MEC/INEP, através do sistema ENADE. 



SOMENTE serão aceitos os pedidos de  
dispensa  previstos no Edital do ENADE 2018, 
acompanhados da respectiva documentação  

 

 

 

 Em todos os casos de solicitação de dispensa, é necessário 
preencher o questionário do estudante no período 
regulamentar do edital. O não preenchimento do 
questionário implica irregularidade no ENADE 2018. 



CONSEQUÊNCIAS de ter sido 
inscrito como concluinte e não ter  
cumprido com suas obrigações 
da prova 

 Estudantes que não tenham preenchido o questionário do estudante e/ou 
não tenham feito a prova nem obtido dispensa. 

 

 O(a) estudante NÃO poderá colar grau e NÃO receberá o Diploma de 
Conclusão do Curso antes da regularização por ato do INEP, após o término 
do prazo de retificação das inscrições do ENADE 2019 (previsão set/2019). 

 



 
Vídeos da Campanha 

ENADE 



Vídeos sobre o ENADE produzidos 
pela Unitevê 

https://youtu.be/njza7zo9X4U 

 

https://youtu.be/bg_V6zwKiJc 

 

https://youtu.be/njza7zo9X4U
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Mais informações 

Divisão de Avaliação (DAV) 

http://www.uff.br/enade 

Telefone: 2629-5090 ou 5076 

E-mail: avaliacao@proac.uff.br 

 
 

Equipe Divisão de Avaliação (DAV):                                         Equipe Comissão Própria de Avaliação (CPA): 
Marcelo Moreira Linhares                                                                                                                                                                Virginia Dresch 
Pedro Portocarrero Pinheiro 
 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

http://cpa.sites.uff.br/campanha-enade-2018/ 

Telefone: 2629-2726 

E-mail: cpa.ret@id.uff.br 
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