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CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO 

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

INFORMAÇÕES ENADE 2010 

A lista de alunos do Curso de Serviço Social da UFSC já inscritos e que deverão 

realizar a prova do Enade 2010 encontra-se neste site e no Mural ao lado do 

Departamento de Serviço Social/UFSC. 

 

Data da Prova: 21 de novembro de 2010 

Local: O Inep divulgará os locais de realização das provas no dia 22.10.2010 

 

O que é o ENADE 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é um dos 

procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes). O Enade é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC). 

 O Enade tem como objetivo o acompanhamento do processo de aprendizagem e 

do desempenho acadêmico 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.  

 

Cronograma 

 

 

22/10/2010 

Divulgação dos locais de realização das provas 

Os locais onde serão aplicadas as provas do Enade 2010 serão 

divulgados por meio das páginas da Internet 

http://www.inep.gov.br e http://enade.inep.gov.br 

A distribuição dos estudantes obrigados ao Enade 2010 

observará o município de funcionamento do próprio curso 

Inep 

 

 

 

 

22/10/2010 

 

Início da remessa do Cartão de Informação do 

Estudante, por meio de correspondência simples, contendo as 

informações necessárias à participação do estudante no Enade 

2010, inclusive do local de prova. Além dessa remessa de 

correspondência simples, o Inep divulgará os locais de prova a 

cada Coordenador de Curso por meio da página da Internet 

http://enade.inep.gov.br, além de permitir consulta pública aos 

locais de prova por meio do endereço eletrônico 

http://www.inep.gov.br.  

Quando forem divulgados esses dados pelo Inep, eles também 

serão colocados no mural do Depto de Serviço Social da 

Inep 

http://enade.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/


UFSC 

O Cartão de Informação do Estudante não é comprovante de 

inscrição ao Enade 2010. O estudante que não recebê-lo, 

desde que inscrito pela IES, terá livre acesso ao local de prova 

estabelecido pelo Inep. Nessa situação, deve consultar a 

coordenação de curso ou a página da Internet 

http://www.inep.gov.br  para identificar o próprio local de 

prova.    

 

 

22/10/2010 

Início do período para resposta eletrônica ao 

Questionário do Estudante 

Deverá ser respondido eletronicamente, por meio da página da 

Internet http://www.inep.gov.br , durante o período de 22 de 

outubro a 21 de novembro de 2010. 

 

 

Estudante 

21/11/2010 Aplicação das provas do Enade 2010 Inep 

21/11/2010 Término do período para resposta eletrônica ao 

Questionário do Estudante 

Estudante 

16/12/2010 Previsão de divulgação da Relação de Estudantes em 

Situação Regular junto ao Enade 2010 

Inep 

 

 

Emissão do Boletim de Desempenho do Estudante 

O Boletim de Desempenho do Estudante será disponibilizado aos estudantes 

participantes do Enade 2010 por meio da página da Internet http://www.inep.gov.br . As 

formas de acesso eletrônico ao Boletim de Desempenho do Estudante serão divulgadas 

pela mesma página da Internet e será iniciada após a divulgação oficial dos resultados 

do Enade 2010, estimada para seis meses após a realização do Exame. 

 

Das provas  

Os estudantes que participarão da prova deverão apresentar-se no local definido pelo 

Inep, às 12h15mim (horário oficial de Brasília) do dia 21 de novembro de 2010, para 

localizar a sala, assinar a lista de presença e cumprir outras formalidades, munidos de 

documento oficial de identificação (com fotografia). A prova terá início às 13 horas 

(horário oficial de Brasília) e não será permitida a entrada no local da prova após esse 

horário.  O estudante deverá conhecer antecipadamente o seu local de prova e estimar o 

tempo necessário ao percurso desde sua residência, observando o horário estabelecido 

para sua apresentação – 12h15mim (horário oficial de Brasília). O período de tolerância 

para apresentação ao local de prova está restrito a 12h15mim (horário oficial de 

Brasília) e 13 horas (horário oficial de Brasília), tendo como referência a hora local 

informada por companhia telefônica.  

 

Questionário do Estudante 

O estudante deverá responder ao Questionário do Estudante, por meio da página da 

Internet http://www.inep.gov.br , no período de 22 de outubro a 21 de novembro. 

Embora seja de grande importância para compor o perfil dos concluintes e ingressantes, 

o Questionário do Estudante é de participação voluntária. Embora de participação 

voluntária, é uma oportunidade do estudante manifestar a própria opinião acerca do 

curso que freqüenta, bem como sobre as impressões pessoais da sua IES. Destaca-se, 

por fim, que o cálculo de indicadores educacionais a partir dos resultados do Enade 

considera variáveis coletadas por meio do Questionário do Estudante. 



 

Registro da situação de dupla graduação  

O estudante poderá, eventualmente, acumular a dupla situação de concluinte e/ou 

ingressante em mais de um curso de graduação a ser avaliado pelo Enade 2010. Nessa 

situação, deverá optar por uma das provas e comparecer ao local determinado no 

respectivo Cartão de Informação do Estudante. Destaca-se que a situação de dupla 

graduação é reconhecida apenas quando verificada a dupla freqüência a cursos 

avaliados pelo Enade 2010. 

 

Fonte: Manual do Enade 2010  disponível no site:   www.inep.gov.br 

http://www.inep.gov.br/download/enade/2010/manual_enade_2010_26_05_10.pdf
http://www.inep.gov.br/

