
Como a nota do Enade é calculada 

 

O exame é constituído por dois instrumentos obrigatórios para os alunos: a prova e o 

questionário do estudante. O questionário do estudante levanta informações que permitem 

traçar o perfil dos estudantes e o contexto de seus processos formativos. Essas 

informações são importantes para a compreensão dos resultados dos alunos concluintes e 

para subsidiar os processos de avaliação de cursos de graduação e instituições de 

educação superior. 

A prova é composta de duas partes, uma de conteúdo de formação geral e outra de 

conteúdo de componente específico. As questões são baseadas nas competências e 

habilidades previstas nas diretrizes curriculares nacionais de cada curso. 

 

Composição da prova: 

 
 

 

Prova  

 

do 

  

Enade 

Dimensão do instrumento Tipo de item Composição da 

nota 

Formação Geral (FG) 

 

8 de múltipla 

escolha 

 

25% 

2 discursivas 

Conhecimento Específico (CE) 27 de múltipla 

escolha 

 

75% 3 discursivas 

Nota individual do estudante 

A nota individual é disponibilizada exclusivamente para o estudante, através de e-mail e 

é obtida pela média ponderada da pontuação na parte de formação geral (FG), que 

corresponde a 25%, e a parte de conhecimento específico (CE) que corresponde a 75%. 

O componente de FG é constituído por: 

• 8 questões objetivas de múltipla escolha com peso idêntico, perfazendo 100%. 

Logo, a nota bruta das questões objetivas de FG é a proporção de acertos dessas 

questões; 

• 2 questões discursivas cuja correção considera o conteúdo com o peso de 80% e 

aspectos referentes à Língua Portuguesa com 20% distribuídos da seguinte 

maneira: aspectos ortográficos 30%; textuais 20% e morfossintáticos e 

vocabulares 50%.  

A nota das questões discursivas de FG é a média simples das notas das duas questões 

discursivas. 

A nota de FG é a média 

ponderada das duas notas, 

objetivas e discursivas com 



pesos de 60% e 40%, 

respectivamente. 

O componente de CE é constituído por: 

• 27 questões objetivas de múltipla escolha com peso idêntico. Assim, a nota das 

questões é a proporção de acertos dessas questões; 

• 3 questões discursivas nas quais 100% da nota refere-se ao conteúdo. A nota é a 

média simples das notas dessas 3 questões. 

A nota de CE é a média 

ponderada das duas notas, 

objetivas e discursivas com 

pesos de 85% e 15%, 

respectivamente. 

Ao final, as notas dos componentes FG e CE são arredondadas com uma casa decimal e 

a nota final do estudante é calculada com ponderação por pesos proporcionais ao número 

de questões de cada componente, como dito anteriormente: 25% para componente de FG 

e 75% para CE. 

Por fim, essa nota é arredondada para uma casa decimal. 

Conceito do curso 

É calculado considerando as notas obtidas pelos estudantes no exame, considerando as 

seguintes informações: 

• número de estudantes participantes no exame e que tenha resultados válidos;  

• desempenho dos estudantes na parte de FG; 

• desempenho dos estudantes na parte de CE.  

O passo inicial para o cálculo é a obtenção do desempenho médio de seus concluintes na 

formação geral e no componente específico da prova.  

Em seguida, encontra-se a média e o desvio-padrão nacional de cada área de avaliação na 

FG e CE.   

O terceiro passo consiste em calcular os afastamentos padronizados na FG e CE de cada 

curso, dentro das regras estatísticas específicas. 

Indicadores de qualidade vinculados ao Enade 

Saber como funciona a pontuação do Enade é importante, pois os resultados desse exame 

são fundamentais para a formação dos indicadores de qualidade da educação superior 

brasileira. São eles: 

• Conceito Enade: aferido por intermédio do desempenho de estudantes 

concluintes; 



• Conceito Preliminar de Curso (CPC): calculado no ano subsequente ao da 

realização do exame, tem como base o Enade, o valor agregado pelo processo 

formativo (IDD) e insumos referentes às condições de oferta – corpo docente, 

infraestrutura e organização didático-pedagógica;  

• Indicador de Diferença entre os Desempenhos Esperado e Observado (IDD):  

mensura o valor agregado pelo processo formativo ao desempenho dos estudantes 

como ingressantes (Enem); 

• Índice Geral de Cursos (IGC): calculado anualmente, considera a média dos 

CPC’s do último triênio, a média dos conceitos dos programas de pós-graduação 

e a distribuição dos estudantes entre os níveis de ensino ofertados. 

Tais indicadores têm importante repercussão para o desenvolvimento dos cursos e da IES, 

pois possibilitam o desenvolvimento de políticas públicas para a educação superior, 

sempre no sentido de torná-la melhor. 

Além disso, a partir da sua divulgação, o diploma conferido por um curso com bom 

desempenho pode ser mais prestigiado e valorizado. 

Da mesma forma que os alunos que buscam ingressar no ensino superior observam as 

melhores avaliações das instituições no Enade, o mercado de trabalho também o faz.  

Nesse sentido, um bom conceito no Enade, certamente, capacitará o egresso para esse 

ingresso no mercado de trabalho.  

 

 


