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Conforme Portaria Normativa nº 03, de 06 de março de 2015 

 
Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, no ano de 2015, será aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos: 
  
I - bacharel em  a)Administração; b)Administração Pública; c)Ciências Contábeis; d)Ciências Econômicas; e)Comunicação Social - Jornalismo; f)Comunicação Social - Publicidade e Propaganda; 
g)Design; h)Direito; i)Psicologia; j)Relações Internacionais; k)Secretariado Executivo; l)Teologia; e m)Turismo. 
 
II - tecnólogo em: a)Comércio Exterior; b)Design de Interiores; c)Design de Moda; d)Design Gráfico; e)Gastronomia; f)Gestão Comercial; g)Gestão da Qualidade; h)Gestão de Recursos Humanos; 
i)Gestão Financeira; j)Gestão Pública; k)Logística; l)Marketing; e m)Processos Gerenciais. 
 

DDAATTAA  IITTEEMM 

Até 30 de abril  Edital de Chamada Pública para selecionar docentes interessados em participar do processo de elaboração e revisão de itens para o BNI-ENADE. 

Até 22 de maio  Divulgação do Manual do ENADE 2015, o qual estabelecerá os procedimentos técnicos indispensáveis à operacionalização do exame. 

Até 12 de junho  As diretrizes para as provas do ENADE 2015 das áreas referidas no art. 1º desta Portaria Normativa serão divulgadas. 

Até 15 de junho  Disponibilização das instruções e os instrumentos necessários às IES para a inscrição eletrônica dos estudantes habilitados ao ENADE 2015. 

De 15 a 26 de junho 
 Inscrição dos estudantes em situação irregular junto ao ENADE de anos anteriores. Consideram-se irregulares todos os estudantes habilitados ao 

ENADE de anos anteriores que não tenham sido inscritos ou não tenham realizado o exame, por motivos não previstos nas hipóteses de dispensa 
da Portaria Normativa MEC nº 40/2007, republicada em 29 de dezembro de 2010. 

De 06 de julho a 07 de agosto  Inscrição de todos os estudantes habilitados ao ENADE 2015 segundo as orientações técnicas do INEP. 

De 12 a 21 de agosto  Consulta pública a lista de estudantes regulares e irregulares inscritos pela IES no ENADE 2015 

De 12 a 31 de agosto 
 Período de retificações que se façam necessárias no enquadramento e nas inscrições realizadas no ENADE 2015, durante o pelo endereço 

eletrônico http://enade.inep.gov.br. 

De 12 a 31 de agosto 
 Alteração de município de prova para os estudantes amparados pelos §§ 1º e 2º deste artigo, por meio do endereço eletrônico 

http://enade.inep.gov.br, segundo as orientações técnicas do INEP. 

Até o dia 31 de agosto 
 Dispensado do ENADE 2015: I - os estudantes dos cursos descritos no art. 1º desta Portaria Normativa que colarem grau até o dia 31 de agosto 

de 2015; e II - os estudantes que estiverem oficialmente matriculados e cursando atividades curriculares fora do Brasil, na data de realização do 
ENADE 2015, em instituição conveniada com a IES de origem do estudante. 

De 21 de outubro a 22 
de novembro 

 Disponibilização pelo INEP do Questionário do Estudante, de preenchimento obrigatório no do endereço eletrônico http://portal.inep.gov.br, 

22 de novembro  O ENADE 2015 será aplicado com início às treze horas do horário oficial de Brasília – DF. 
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