
Novo Provão estréia no domingo  
 
Estudantes que participarão do Enade foram escolhidos por sorteio 
 
A primeira edição do novo Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes (Enade), 
sucessor do extinto Provão, ocorrerá neste domingo. 
 
A avaliação será realizada das 13h às 17h. Os estudantes que ainda não sabem qual é seu local 
de prova podem telefonar para o número 0800 616161 ou consultar os sites www.inep.gov.br ou 
www.inep.com.br. 
 
Composta por duas etapas -uma com 10 questões gerais e comuns para todos os cursos e outra 
com 30 perguntas específicas para cada área-, a avaliação irá abordar temas como 
biodiversidade, políticas públicas e cidadania. 
 
De acordo com a coordenação do Enade, serão consideradas, entre outras, as habilidades do 
estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir e estabelecer relações, além de administrar 
conflitos e trabalhar em equipe. 
 
O conteúdo exigido no Enade é uma das principais diferenças do exame em relação ao Provão, 
antigo sistema de avaliação de cursos do ensino superior vigente de 1996 até o ano passado. 
 
Outras diferenças são a seleção -os alunos que farão o Enade foram selecionados por meio de um 
sorteio- e a periodicidade, que é de três anos. O antigo exame era obrigatório para todos os 
estudantes (condicionado ao diploma) e anual. 

 
 
Leia Mais 
 
Sudeste oferece 53% das bolsas de estudo do Prouni  
 
Mais da metade das bolsas de estudo que devem ser oferecidas pelas universidades privadas por 
meio do Prouni estão localizadas no Sudeste. Das 82 mil vagas oferecidas até as 16h de ontem, 
53% estão na região. 
 
Para o Ministério da Educação, o programa equilibra a relação de matrículas pagas e gratuitas. 
"Em São Paulo, por exemplo, apenas 7% das matrículas estão nas públicas" afirmou Fernando 
Haddad, secretário-executivo do ministério. No Sudeste, o índice de alunos em universidades 
públicas é de 19%. Nas demais regiões, a relação é de 61% (Norte), de 26,2% (Sul), 33,4% 
(Centro-Oeste) e 58,4% (Nordeste). 
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