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O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(Enade) é um dos pilares da avaliação do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 
criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Esse 
Guia tem como objetivo ampliar o conhecimento dos 
coordenadores e estudantes dos cursos de graduação 
sobre o Enade, auxiliando-os no reconhecimento do seu 
papel e responsabilidade diante de todas as etapas de 
inscrição, preenchimento dos questionários e realização 
da prova.    

O Enade 2019 avaliará os cursos vinculados ao ano I do 
Ciclo Avaliativo e envolverá os bacharelados nas áreas de 
conhecimento de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde 
e afins, e os bacharelados nas áreas de conhecimento 
de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo. Isso significa 
a participação de 11 cursos da Uesb: Agronomia, 
Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Florestal, Farmácia, Fisioterapia, 
Medicina (Jequié e Vitória da Conquista), Odontologia e 
Zootecnia.

A Uesb, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), 
convida toda comunidade acadêmica e, em especial, os 
colegiados dos 11 cursos e os estudantes habilitados 
e inscritos no Enade 2019 para se empenharem 
no cumprimento das etapas do Exame, conforme 
cronograma apresentado no Edital nº 43, de 04 de junho 
de 2019. 

Aos coordenadores dos cursos, salientamos a 
importância na mobilização dos estudantes para que 
respondam o Questionário e, sobretudo, participem da 
prova que ocorrerá dia 24 de novembro. 

Portanto, faz-se necessário o envolvimento e empenho 
de todos, coordenadores dos cursos, corpo docente e 
estudantes, nesse importante momento em que a nossa 
Universidade participa do Enade. Essa participação 
pode refletir de forma positiva na formação dos nossos 
estudantes e elevação do patamar de qualificação da 
Uesb. A nota do Enade é um importante indicador 
que influencia o Índice Geral de Cursos Avaliados da 
Instituição (IGC), pois, por quatro anos consecutivos, 
a Universidade mantém o IGC 4, que a coloca entre as 
melhores instituições de ensino superior do país.

Prof. Reginaldo Santos Pereira
Pró-Reitor de Graduação

Profa. Flávia Batista Caires
Gerente Acadêmica



QUANDO SERÁ
O ENADE 2019?

ONDE SERÁ
O ENADE 2019?

Os locais de prova serão informados a partir do dia    
8 de novembro, no sistema Enade, disponível no 

endereço: enade.inep.gov.br

24 de novembro
Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h
Início da prova: 13h30

Término da prova: 17h30

O Enade é um dos instrumentos de 
avaliação dos cursos de graduação 
instituído pelo Ministério da Educação 
(MEC), com aplicação anual. O 
seu principal objetivo é avaliar o 
desempenho dos estudantes em 
relação aos conteúdos programáticos 
previstos nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, 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.

Nos últimos anos, o Sinaes vem se 
consolidando em uma estrutura que 
combina a avaliação institucional 
(interna) e processos externos de 
avaliação. Esses últimos têm sido 
utilizados, principalmente, com a 
finalidade de regular as instituições 
por meio de indicadores que visam 
aferir a qualidade dos cursos de 
graduação. Um dos principais 
indicadores utilizados é o Enade, que 
além de estabelecer um parâmetro 
de qualidade próprio, compõe o 
cálculo de outros indicadores, como o 
Conceito Preliminar de Curso (CPC) e 
o Índice Geral de Cursos (IGC).

O que é ENADE e qual o seu objetivo?



Composição do CPC

Corpo 
Docente

NO: Organização
Didático-Pedagógica

Proporção de professores 
vinculados

Proporção de alunos do curso 
que avaliaram positivamente um 
aspecto da organização didático-

pedagógica do curso

Censo/ Inep

Enade
(23 questões 
presentes no 

questionário do 
Estudante)

Enade
(13 questões 
presentes no 

questionário do 
Estudante)

Enade

Enade
(13 questões 
presentes no 

questionário do 
Estudante)

Enem / 
Enade

15%

7,5%

NF: Infraestrutura e
instalações físicas

NC: Nota dos Concluintes
no Enade

NPM: Professores Mestres

Proporção de alunos do curso 
que avaliaram positivamente um 
aspecto da infraestrutira do curso

Censo/ Inep 7,5%

5%

20%

NPD: Professores Doutores

NPM: Professores Mestres

NPR: Professores com
dedicação integral ou parcial

NA³: Oportunidade de ampliação 
da formação acadêmica e 

profissional

NIDD: Indicador de Diferença
entre os Desempenhos Observado

e Esperado

(Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL, 2011)

NPR: Professores com dedicação 
integral ou parcial

Proporção de alunos do curso que 
avaliaram positivamente aspectos 

relativos à qualidade dos processos 
formativos

Composto por: 75% da nota 
média dos alunos concluintes no 
componente específico e 25% da 
nota média dos mesmos alunos 

no componente de formação geral

Diferença entre o desempenho 
médio obtidos pelos Estudantes 

concluintes de um curso e o 
desempenho médio que era 
esperado para esses mesmos 

Estudantes, dadas as informações 
existentes sobre o perfil dos 

ingressantes desse curso

Censo/ Inep 7,5%

2,5%

35%

Percepção 
discente as 
condições 

do processo 
formativo

Desempenho 
dos 

estudantes

Dimensão Componente Definição Fonte Peso

O CPC é aferido, anualmente, para 
os cursos com mais de um estudante 
concluinte participante do Exame e 
mais de um ingressante registrado 
no Sistema Enade. Os cursos que 
não atendem a esses critérios são 
considerados Sem Conceito (SC). É 
interessante observar que o Enade é 
utilizado como fonte principal para 
o cálculo do CPC, respondendo por 
70% deste, conforme tabela a seguir:

O que é articulação entre ENADE, CPC e IGC? Conceito Preliminar de Curso (CPC)

Censo/Inep 30%

Questionário (Enade) 15%

Prova (Enade) 55%

Titulação docente (15% doutores; 7,5% mestres)

Regime de trabalho docente (7,5%)

Infraestrutura (5%)

Organização Didático-Pedagógica (7,5%)

Oportunidade de ampliação da formação (2,5%)

Enade (20% nota do Curso; 35% IDD)

Os parâmetros para realização do 
Enade tomam como referência as 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
para cada curso. O Exame, 
com amparo nessas Diretrizes, 
especifica os conteúdos que serão 
explorados na prova por meio de 
Diretrizes Avaliativas. Tais Diretrizes, 
Curriculares e Avaliativas, podem ser 
analisadas e discutidas no âmbito de 
cada curso, de modo a gerar o debate 
em torno da organização pedagógica 
e orientação para o desenvolvimento 
do currículo. De modo complementar, 
provas e gabaritos de avaliações 
anteriores permanecem disponíveis 
no site do Inep (www. inep.gov.br), 
como fonte de consulta.

Quais são os 
parâmetros para 
avaliação do Enade?

O Enade é Componente Curricular Obrigatório, conforme determina o § 5º do 
artigo 5º da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, sendo inscrita no histórico 
escolar do estudante somente a situação regular com relação a essa obrigação, 
condição necessária para a conclusão do curso de graduação, expedição e 
respectivo registro do diploma

A situação de irregularidade do estudante junto ao Enade irá ocorrer quando:

1. Sendo a regularidade do estudante perante o Exame atribuída pelo Inep, não 
comparecer ao Enade, e não obter dispensa oficial conforme referência normativa;
2. Não preencher o Questionário do Estudante;
3. Tiver o registro de participação indevida na prova.

O Enade é obrigatório?

30%

70%



Quais os instrumentos avaliativos do Enade?

Importante

A realização do Enade abrange a aplicação dos seguintes instrumentos:

• Prova:
destinada a aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais ou no Catálogo 
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia do respectivo curso de graduação;

• Questionário do Estudante:
destinado a levantar informações que permitam caracterizar o perfil dos 
estudantes e o contexto de seus processos formativos;

• Questionário de Percepção de Prova:
destinado a levantar informações que permitam aferir a percepção dos estudantes 
em relação à prova;

• Questionário do Coordenador de Curso:
destinado a levantar informações que permitam caracterizar o perfil do 
coordenador de curso e o contexto dos processos formativos;

É importante salientar que os instrumentos - Prova e Questionário do Estudante 
- são de caráter obrigatório, configuram a efetiva participação no Exame e serão 
objeto de verificação no processo de atribuição de regularidade dos estudantes 
perante o Enade.

• A consulta individual ao local de prova e impressão do Cartão de Informação do 
Estudante será obrigatoriamente precedida pelo preenchimento do Questionário 
do Estudante;

• O Questionário do Estudante deve ser preenchido no período de 2 de setembro 
a 21de novembro, no Sistema Enade pelo http://www.enade.inep.gov.br.

Quais cursos serão avaliados no Enade 2019?

Conforme Portaria Normativa MEC nº 828, de 16 de abril de 2019, o Enade 2019 
será aplicado para fins de avaliação de desempenho dos Estudantes dos cursos 
vinculados às seguintes áreas de avaliação:

Ciclo
Avaliativo

I

Área de
Conhecimento

Anos
Realizados

Saúde, Ciências Agrárias 
e áreas afins* 2007, 2010, 2013, 2016

Qual o formato da prova?

• A prova do Enade, com duração 
total de quatro horas, é composta por 
uma parte de Formação Geral, comum 
aos cursos de todas as áreas, e uma 
de Componente Específico próprio de 
cada área de avaliação.
• A parte de Formação Geral terá dez 
questões, sendo duas discursivas e 
oito de múltipla escolha, envolvendo 
situações-problema e estudos de 
casos.
• A parte de Formação Geral tem a 
concepção dos seus itens balizada 
pelos princípios dos Direitos 
Humanos.

• As questões discursivas da parte 
de Formação Geral avaliam aspectos 
como clareza, coerência, coesão, 
estratégias argumentativas, utilização 
de vocabulário adequado e correção 
gramatical do texto.
• A parte de Componente Específico 
de cada área de avaliação terá trinta 
questões, sendo três discursivas e 
vinte e sete de múltipla escolha, 
envolvendo situações-problema e 
estudos de casos.
• Peso das partes da prova: Formação 
Geral = 25% e Componente específico 
= 75%.

*No Ciclo Avaliativo I, em 2019, também incluirá a área de conhecimento de 
Engenharias e Arquitetura e Urbanismo. 



Cursos da Uesb 
participantes 
do Enade 2019

Grau 
Acadêmico

Área de
Conhecimento

Bacharelado

Por que é muito importante a participação dos 
estudantes no Enade?

É muito importante fazer um curso em uma universidade que esteja devidamente 
regulamentada pelos órgãos oficiais e possua credibilidade social. Essa condição 
evita problemas posteriores. Em geral, o curso e a Instituição são referências que 
acompanham o estudante por toda a vida profissional. O Enade é utilizado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/
MEC) como indicador oficial que atribui visibilidade e credibilidade aos cursos 
universitários. 

Assim, quando o Estudante participa do Enade contribui para: 

• Valorizar sua própria formação; 

• Qualificar seu curso; 

• Prestar informações importantes e necessárias à avaliação da Instituição; e

• Emitir o diploma de maneira regular. 

Por que o coordenador de curso deve se 
envolver com o Enade?

O envolvimento do coordenador 
de Curso de Graduação no 
acompanhamento do processo do 
Enade constitui em uma grande 
responsabilidade institucional, à 
medida que abrange as seguintes 
atribuições: 

• Inscrever os Estudantes para 
participar do Exame;

• Verificar e regularizar a situação de 
egressos ante o Enade; 

• Responder ao questionário 
eletrônico de avaliação; e

• Solicitar a participação de todos os 
estudantes inscritos. 

Agronomia (VCA)
Enfermagem (JEQ)

Engenharia Ambiental (ITA)
Engenharia de Alimentos (ITA)

Engenharia Florestal (VCA)
Farmácia (JEQ)

Fisioterapia (JEQ)
Medicina (JEQ)
Medicina (VCA)

Odontologia (JEQ)
Zootecnia (ITA)

Além disso, cabe ao coordenador 
direcionar, incentivar e auxiliar os 
professores do curso/colegiado a 
trabalharem simulados e questões 
tomando como referência as 
Diretrizes Curriculares Nacionais e 
provas anteriormente aplicadas.

De quem será a 
responsabilidade pela 
inscrição do estudante?

Quando a IES receberá 
as informações para 
as inscrições no enade 
2019?

A inscrição do estudante habilitado 
ao Enade cabe exclusivamente à 
Instituição de Educação Superior 
(IES), conforme § 6º do art. 5º da Lei 
10.861/2004 e no Edital nº 43, de 04 
de junho de 2019, que estabelecem 
as regras do Exame.

O Edital nº 43, de 04 de junho 
de 2019, especifica as datas das 
inscrições para o Exame. As inscrições 
dos estudantes ingressantes 
habilitados e a dos concluintes 
habilitados ao Enade será de 1º 
de julho a 11 de agosto. Para a 
retificação de enquadramento e das 
inscrições, o período é de 12 a 30 de 
agosto.



Quais os procedimentos 
preparatórios ao 
processo de inscrição?

Qual o procedimento 
com relação ao 
estudante que trancou 
a matrícula ou está 
afastado da ies?

Os procedimentos preparatórios 
ao processo de inscrição são a 
atualização cadastral dos cursos de 
graduação junto ao Sistema e-MEC, 
o enquadramento dos cursos e o 
processamento das inscrições dos 
estudantes ingressantes e dos alunos 
habilitados concluintes no período 
de 1º de julho a 11 de agosto, nas 
respectivas áreas de abrangência do 
Enade.

As orientações estão contidas nas 
Portarias nº 840 de 24 de agosto 
de 2018 e  nº 828, de 16 de abril 
de 2019, e no Edital nº 43, de 04 de 
junho de 2019, e nas instruções a 
serem divulgadas pelo Inep, por meio 
do portal do Inep e do Sistema Enade.

O estudante que estiver vinculado 
ao curso, independentemente da sua 
situação de matrícula (com matrícula 
trancada ou afastado da IES), mas 
habilitado como ingressante ou 
concluinte, deverá ser inscrito no 
Enade.

Quem participa
do Enade 2019?

Quem são os estudantes 
habilitados?

Importante

Os estudantes ingressantes e os 
concluintes habilitados dos cursos de 
bacharelado da UESB vinculados às 
áreas de avaliação do CICLO I, que 
atendam aos critérios de habilitação.

a) O estudante que estiver vinculado 
ao curso, independentemente da sua 
situação de matrícula (trancada ou 
afastado da Instituição de Educação 
Superior), estando habilitado, como 
ingressante ou concluinte, deverá ser 
inscrito no Enade 2019.

b) Os estudantes ingressantes 
habilitados, devidamente inscritos 
pela IES, ficarão dispensados da 
participação no Enade 2019, tendo 
sua situação de regularidade atribuída 
pelo Inep.

A existência de irregularidade perante o Enade impossibilita a colação de grau 
do Estudante, em decorrência da não conclusão do curso, por ausência de 
cumprimento de componente curricular obrigatório, conforme previsto no §5º 
do art. 5º da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004.

O que se entende por 
“ingressantes”?

O estudante inscrito 
deve comparecer à 
prova?

O que se entende 
por “concluintes”?

Os INGRESSANTES (apenas com 
inscrição): são aqueles estudantes que 
tenham iniciado o respectivo curso no 
ano de 2019, estejam devidamente 
matriculados e tenham de zero a 25% 
da carga horária mínima do currículo 
do curso integralizada até 30 de 
agosto (que é o último dia do período 
de retificação de inscrições do Enade 
2019);

Os estudantes ingressantes 
habilitados, devidamente inscritos 
pela IES, ficarão dispensados da 
participação no Enade 2019, tendo 
sua situação de regularidade atribuída 
pelo Inep.

O estudante selecionado que não 
comparecer ao Exame estará em 
situação irregular junto ao Enade e 
não poderá colar grau nem receber o 
diploma de conclusão até que possa 
ser inscrito novamente para realizar o 
Exame.

Os CONCLUINTES: aqueles que 
tenham integralizado 80% ou mais 
da carga horária mínima do currículo 
do curso definido pela IES e não 
tenham colado grau até o último 
dia do período de retificação de 
inscrições do Enade 2019 (30 de 
agosto) ou aqueles com previsão 
de integralização de 100% da carga 
horária do curso até julho de 2020.



O que é o questionário 
do estudante?

Quais são as 
responsabilidades
da Uesb?

Como devo preencher 
o questionário do 
estudante?

O Questionário conta com 50 
perguntas sobre os seus dados 
pessoais e profissionais, perfil 
socioeconômico, escolaridade e a 
instituição. Ele é obrigatório e deve 
ser respondido no período de 02 
de setembro a 21 de novembro, no 
sistema Enade do Inep, no endereço 
www.portal.inep.gov.br/enade.

• Realizar a inscrição do estudante, 
caso o mesmo seja elegível ao Exame;
• Efetivar alterações de dados 
cadastrais, quando for o caso;
• Atualizar o cadastro de cursos e 
habilitações;
• Divulgar a lista dos estudantes 
selecionados para o Enade 2019;
• Alterar o município da prova, 
quando for o caso;
• Preencher o Questionário do 
Coordenador;
• Registrar, no histórico escolar do 
estudante, a regularidade junto ao 
Enade 2019;
• Fornecer ao estudante todas as 
informações sobre a habilitação ao 
Enade 2019: Inscrição, Questionário 
do Estudante e Local de Prova.

• Preencha cuidadosamente os 
elementos de informação (nome, 
idade, etc.);
• Leia com atenção o que é solicitado;
• Selecione criteriosamente a 
alternativa que corresponde ao que 
você pensa;
• Procure informar o que sabe, 
mesmo que parcialmente, evitando 
a alternativa de resposta “Sem 
informação”.

Quais são as 
responsabilidades 
dos estudantes com o 
Enade?

Caso necessite, 
terei atendimento 
especializado e ou 
específico?

O que devo fazer se for 
selecionado em mais de 
um curso?

Sua responsabilidade como 
participante no Enade é grande! 
Não termina com a obtenção do 
diploma. Vai além, pela influência 
que o resultado garantirá aos seus 
colegas que se formarão nos próximos 
anos. Portanto, esperamos que 
você se empenhe em conquistar um 
bom resultado na prova e preencha 
de forma honesta e sincera o 
Questionário do Estudante.

Sim. Será oferecido atendimento 
especial ao aluno inscrito pela 
Instituição na condição de pessoa 
com deficiência – conforme item 
11.2.1.1 do edital Enade 2019. O 
mesmo vale para a possibilidade 
de amamentação – atendimento 
específico conforme item 11.2.1.2 
do edital Enade 2019, contudo, 
a estudante deverá ter um 
acompanhante para o recém-nascido. 
Conforme cronograma o estudante 
terá do dia 02 a 13 de setembro de 
2019 para solicitação de atendimento 
especializado e ou específico que 
deve ser realizado no sistema Enade;

Os estudantes habilitados, que forem 
concluintes de mais de um curso 
de graduação, devidamente inscrito 
pelos respectivos coordenadores 
dos Cursos no Enade, deverão 
indicar o curso para a realização da 
prova e para o preenchimento do 
Questionário do Estudante conforme 
o item 1.2 do Edital nº 043/2019. 
Mais esclarecimentos estão 
disponíveis no Portal Inep: 
portal.inep.gov.br/enade.



O ENADE 2019 OBEDECERÁ AO SEGUINTE CRONOGRAMA:

Etapa Responsável Período

Coordenador de Curso
Inscrições dos Estudantes 
Ingressantes e Concluintes 
Habilitados

Preenchimento do cadastro 
de informações pessoais dos 
Estudantes Concluintes

Solicitação de Atendimento 
Especializado, Específico e/
ou pelo Nome Social dos 
Estudantes Concluintes

Preenchimento do 
Questionário do Estudante

Divulgação dos Locais de 
Prova no Sistema Enade

Aplicação da prova

Preenchimento do 
Questionário do Coordenador 
de Curso

Divulgação dos resultados do 
Enade 2019

01/07 a 11/08/2019

01/07 a 11/08/2019

02/09 a 13/09/2019

02/09 a 21/11/2019

a partir do dia 08/11/2019

24/11/2019

25/11 a 06/12/2019

A partir de 31/08/2020

Estudante

Estudante

Estudante

Inep

Inep

Inep

Coordenador de Curso

Caso deseje, terei 
atendimento pelo nome 
social?

 Para pessoa que se identifica e 
quer ser reconhecida socialmente 
em consonância com sua identidade 
de gênero (estudante travesti ou 
transexual). O aluno que desejar 
o Atendimento pelo Nome Social 
poderá solicitá-lo no endereço 
<enade.inep.gov.br até 13 de 
setembro, conforme item 11.6 do 
Edital Enade 2019.

• Para conhecer sua nota no Enade, o 
estudante deve acessar seu Boletim 
de Desempenho, disponível em 
http://enade.inep.gov.br – Educação 
Superior – Enade – Boletim de 
Desempenho;
• O acesso ao resultado individual 
obtido no Enade é restrito ao 
concluinte que tenha participado da 
prova, conforme legislação vigente;
• O Inep divulgará a lista dos 
estudantes selecionados para 

participação no Enade 2019 por 
meio da página da Internet http://
enade.inep.gov.br - (restrita aos 
coordenadores de cursos);
• A Nota Enade do curso é a média 
ponderada da nota padronizada dos 
concluintes na Formação Geral e no 
Componente Específico;
• O conceito é apresentado em cinco 
categorias (1 a 5), sendo que 1 é o 
resultado mais baixo e 5 é o melhor 
resultado possível, na área.

COMO TENHO ACESSO AO RESULTADO DO ENADE?

DADOS E INFORMAÇÕES DOS CURSOS DA UESB NO ENADE

ano i do ciclo avaliativo

Cursos

AGRONOMIA - BAC - VC

ENFERMAGEM - BAC - JQ

FARMÁCIA - BAC - JQ

FISIOTERAPIA - BAC - JQ

MEDICINA - BAC - JQ

MEDICINA - BAC - VC

ODONTOLOGIA - BAC - JQ

ZOOTECNIA - BAC - IT

Faixa CPC
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Conceito Enade

2004  2007  2010  2013  2016
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ano ii do ciclo avaliativo ano iii do ciclo avaliativo
Conceito Enade cursoscursos

Faixa CPC
2005  2008  2011  2014  2017 2008  2011  2014  2017

ADMINISTRAÇÃO

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

COMUNICAÇÃO SOCIAL

DIREITO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-BAC

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-BAC-IT

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-BAC-JQ

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-BAC-VC

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-LIC-IT

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-LIC-JQ

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-LIC-VC

CIÊNCIAS SOCIAIS-LIC-VC

EDUCAÇÃO FÍSICA-LIC-JQ

ENGENHARIA AMBIENTAL-BAC-IT

ENGENHARIA DE ALIMENTOS-BAC-IT

ENGENHARIA FLORESTAL-BAC-VC

FILOSOFIA-LIC-VC

FÍSICA-LIC-IT

FÍSICA-LIC-VC

GEOGRAFIA-LIC-VC

HISTÓRIA-LIC-VC

LETRAS MODERNAS-LIC-VC

LETRAS VERNÁCULAS-LIC-VC

LETRAS-LIC-JQ

MATEMÁTICA-LIC-JQ

MATEMÁTICA-LIC-VC

PEDAGOGIA-LIC-IT

PEDAGOGIA-LIC-JQ

PEDAGOGIA-LIC-VC

QUÍMICA-BAC-IT

QUÍMICA-BAC-JQ

QUÍMICA-LIC-IT

QUÍMICA-LIC-JQ

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-BAC-JQ
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Faixa CPC
2009  2012  2015
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Conceito Enade
2006  2009  2012  2015
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Após a leitura do Guia do Enade 2019, 
se ainda persistirem dúvidas, encaminhe 

e-mail para enade@inep.gov.br, 
acompanhado dos códigos 

da IES e do curso.

Gerência Acadêmica | Vitória da Conquista | (77) 3424-8728
Assessoria Acadêmica | Itapetinga | (77) 3261-8604

Assessoria Acadêmica | Jequié | (73) 3528-9612

Mais informações:




