SIC 51/06*
Belo Horizonte, 2 de agosto de 2006.

ENADE - Regulamenta o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE2006, dos cursos de Turismo, Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Biomedicina,
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito,
Formação de Professores nos cursos Normal Superior, Música, Psicologia, Secretariado
Executivo e Teatro - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - Portarias de nºs 116 a 130, de 28 de julho de 2006.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Turismo, nomeada pela Portaria INEP nº 92, de
29 de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral do ENADE,
nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 116 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Turismo.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado, e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida

*Distribuido a assessorados da CONSAE.

urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Turismo, terá por objetivos:
a) Avaliar o desempenho dos estudantes em relação às habilidades, competências,
conhecimentos gerais e conteúdos profissionais específicos durante sua formação;
b) Identificar necessidades e potencialidades do processo de formação do graduado na
área do Turismo como profissional em seus diversos campos de atuação;
c) Contribuir para a consolidação de uma cultura institucional de avaliação que resulte na
melhoria e no aperfeiçoamento de políticas públicas do ensino superior na área do Turismo.
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Turismo, tomará
como referência o seguinte perfil do profissional (definição com base nas Diretrizes Curriculares):
O graduado na área do Turismo deve ter formação humanística, técnica e científica que
possibilite sua atuação profissional, individual e em equipe, com responsabilidade social e ética
nas diversas atividades turísticas voltadas ao planejamento e gestão sustentável de destinos,
serviços e organizações de âmbito público e/ou privado. Deve ter também visão crítica e
reflexiva frente a novos desafios, com capacidade para dimensionar os efeitos deste fenômeno
no meio físico, sócio-cultural, econômico-mercadológico e políticolegal aos níveis local, regional
e internacional.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Turismo, avaliará
se o estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades e competências dentre as
descritas a seguir (definição com base nas Diretrizes Curriculares): 1) Correlacionar as políticas
de Turismo e a legislação pertinente no sentido de orientar o desenvolvimento sustentável de
destinos, serviços e organizações turísticas. 2) Conduzir o planejamento e a gestão de destinos,
serviços e organizações turísticas, identificando sua viabilidade sócio-econômica e ambiental
(natural e cultural) diante dos diferentes mercados. 3) Identificar e caracterizar a oferta e a
demanda turísticas, adequando seu desenvolvimento de acordo com as especificidades dos
destinos, serviços e organizações turísticas. 4) Analisar e interpretar dados e informações
turísticas com base em estatísticas, cartas e mapas, projeções e tendências. 5) Elaborar e
implantar planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento turístico apoiados em
métodos e técnicas específicas. 6) Reconhecer a participação da comunidade receptora no
processo de desenvolvimento turístico, de forma que seus anseios e necessidades sejam
respeitados pelas organizações turísticas públicas e/ou privadas. 7) Interagir em equipes multi e
interdisciplinares nos diversos contextos organizacionais e sociais da área do Turismo. 8) Agir
em consonância com os princípios da legalidade e da ética da área do Turismo. 9) Articular o
setor de serviços ao de viagens e turismo levando em conta as mudanças estruturais e as
tendências globais.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Turismo, tomará
como referencial os conteúdos descritos a seguir (definição com base nas Diretrizes
Curriculares): CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 1) Fundamentos Teóricos do Turismo e da
Hotelaria; 2) Sistema de Turismo; 3) Evolução da Hospitalidade e seus Reflexos no Turismo; 4)
Componentes, Tipologias e Segmentação do Mercado Turístico; 5) Organizações Turísticas das
Áreas de Hospedagem, Alimentos e Bebidas, Transportes, Agenciamento, Eventos,
Entretenimento e afins; 6) Políticas Públicas em Turismo; 7) Planejamento e Gestão de
Organizações e Destinos Turísticos; 8) Desenvolvimento e Formatação de Destinos e Produtos
Turísticos; 9) Sustentabilidade e Competitividade no Turismo Global e Local; 10)
Responsabilidade social dos agentes no processo de desenvolvimento turístico (turista,
comunidade, empresários, governantes e prestadores de serviços); 11) Gestão da Informação
em Turismo; 12) Mudanças e Tendências do Turismo no Mundo e no Brasil;
CONTEÚDO BÁSICOS
1) Fundamentos Geográficos do Turismo; 2) Meio Ambiente Natural e Turismo; 3)
Patrimônio Histórico-Cultural frente ao Turismo; 4) Fundamentos da Administração em Turismo;
5) Aspectos Psicossociológicos do Turismo; 6) Estudos Econômicos do Turismo; 7) Marketing
Turístico; 8) Ética e Legislação do Turismo; 9)Fundamentos Metodológicos da Pesquisa em
Turismo.
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Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Turismo, terá 30
(trinta) questões, sendo 4 (quatro) discursivas e 26 (vinte e seis) de múltipla escolha, envolvendo
situaçõesproblema e estudos de caso, de acordo com os conteúdos definidos no
Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Turismo e a Comissão de
Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com informações
adicionais sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Administração, nomeada pela Portaria INEP nº
77, de 29 de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral do
ENADE, nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 117 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Administração.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Administração, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais
respectivas, terá por objetivos:
a) acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho dos estudantes de
Administração;
b) verificar a aquisição dos conhecimentos, habilidades e competências necessários ao
pleno exercício da profissão e da cidadania;
c) contribuir para o processo de avaliação dos cursos e das instituições formadoras na
área de Administração;
d) subsidiar o processo de avaliação institucional dos cursos de graduação em
Administração;
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e) consolidar o processo de avaliação do desempenho dos estudantes como um
componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Administração,
tomará como referência o perfil de profissional, com sólida formação técnico-científica, fundada
em valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional, com visão crítica e estratégica,
apto para:
a) atuar profissionalmente nas organizações, compreendendo e desenvolvendo atividades
técnico-científicas, sociais e econômicas, próprias do administrador;
b) analisar criticamente as organizações, identificando oportunidades, antecipando e
promovendo suas transformações com adaptabilidade contextualizada;
c) atuar em equipes, de modo interdisciplinar e multiprofissional;
d) atuar de forma inovadora, criativa e sistêmica, com flexibilidade e dinamicidade;
e) compreender a necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional e do autodesenvolvimento;
f) compreender os processos, observados os níveis graduais de tomada de decisão e,
resolver problemas no âmbito da Administração, com base em parâmetros relevantes para a
promoção da qualidade de vida na sociedade.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Administração
avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades e competências
dentre as descritas a seguir:
a) reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar
conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de
decisão;
b) desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;
c) refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e
função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
d) desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações
matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos,
administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos
diferentes contextos organizacionais e sociais;
d) ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de
aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu
exercício profissional;
e) desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas
para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos
organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
f) desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; e
g) desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres
e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Administração,
tomará como referencial os conteúdos descritos a seguir:
a) conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, sociológicos,
filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, econômicos e contábeis,
bem como os relacionados com as tecnologias da comunicação e da informação e das ciências
jurídicas;
b) conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas,
envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de recursos
humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária,
sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços;
c) conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa
operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de tecnologias que
contribuam para a definição e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à
Administração.
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Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Administração, terá
30 (trinta) questões, sendo 6 (seis) discursivas e 24 (vinte e quatro) de múltipla escolha, inter e
transdisciplinares, envolvendo situações-problema e estudos de caso, de acordo com os
conteúdos definidos no Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Administração e a Comissão de
Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com informações
adicionais sobre a prova.
Art. 10º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Arquivologia, nomeada pela Portaria INEP nº 78,
de 29 de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral do
ENADE, nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 118 -Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Arquivologia.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Arquivologia, terá por objetivos:
a) Verificar a eficácia do processo ensino-aprendizagem tendo por foco o aspecto de
modificabilidade do conhecimento adquirido pelo estudante de Arquivologia;
b) Avalia a formação dos estudantes tanto em termos de conhecimentos teóricos como
práticos em busca da melhoria contínua das atividades docentes e discentes;
c) Avaliar o processo de formação do aluno acerca dos fundamentos da Arquivologia e a
sua relação com outras áreas do conhecimento;
d) Identificar a diferença de desempenho por parte dos alunos em diferentes etapas de sua
formação acadêmica;
e) Identificar lacunas a serem preenchidas na formação do profissional de arquivo.
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Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Arquivologia,
tomará como referência o seguinte perfil do profissional: Deverá ser capaz de enfrentar com
competência e criatividade as questões relativas à sua prática profissional, produzindo e
difundindo conhecimentos que reflitam criticamente a realidade, observando os princípios éticos
que norteiam a prática profissional do arquivista. Além de conceber, desenvolver e liderar
processos em instituições e serviços que demandem intervenções e procedimentos técnicos na
gestão da informação arquivística.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Arquivologia,
avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades e competências
dentre as descritas a seguir:
a) Identificar as fronteiras que demarcam o respectivo campo de conhecimento, integrando
conteúdos de áreas correlatas;
b) Articular elementos teóricos e práticos com propriedade;
c) Gerar produtos, desenvolver e aplicar instrumentos de trabalho adequados, formular e
executar políticas institucionais, resultantes dos conhecimentos adquiridos;
d) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos;
e) Desenvolver e utilizar as novas tecnologias aplicadas à área arquivística;
f) Traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e comunidades nas respectivas áreas
de atuação;
g) Realizar ações pedagógicas voltadas para a melhoria do desempenho profissional e
para a ampliação do conhecimento na área;
h) Desenvolver atividades profissionais autônomas, de modo a orientar, dirigir, assessorar,
prestar consultoria, realizar perícias e emitir laudos técnicos e pareceres;
i) Compreender o estatuto probatório dos documentos de arquivo;
j) Identificar o contexto de produção de documentos no âmbito de instituições públicas e
privadas;
l) Planejar e elaborar instrumentos de gestão de documentos de arquivo que permitam sua
organização, avaliação e utilização;
m) Realizar operações de classificação, arranjo, descrição e difusão;
n) Responder a demandas determinadas pelas transformações que caracterizam o mundo
contemporâneo.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Arquivologia,
tomará como referencial os conteúdos descritos a seguir:
a) Fundamentos teóricos da Arquivologia;
b) Políticas de arquivo;
c) Gestão de documentos;
d) Organização e tratamento de documentos;
e) Tecnologias aplicadas à informação;
f) Preservação e conservação de acervos;
g) Gestão de instituições e serviços arquivísticos;
h) Memória e Patrimônio;
i) Metodologia da pesquisa.
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Arquivologia, terá
30 (trinta) questões, sendo 6 (seis) discursivas e 24 (vinte e quatro) de múltipla escolha,
envolvendo situações-problema e estudos de caso, de acordo com os conteúdos definidos no
Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Arquivologia e a Comissão de
Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com informações
adicionais sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Biblioteconomia, nomeada pela Portaria INEP nº
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79, de 29 de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral do
ENADE, nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 119 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Biblioteconomia.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Biblioteconomia terá por objetivos:
a) Avaliar o processo de formação do estudante de Biblioteconomia, tendo em vista as
competências e habilidades específicas traçadas nas diretrizes curriculares da área;
b) Proporcionar subsídios para a formulação de políticas voltadas para a melhoria e o
aperfeiçoamento do ensino superior de Biblioteconomia;
c) Contribuir para a avaliação nacional do ensino superior de Biblioteconomia na
perspectiva da consolidação de um sistema e de uma cultura de avaliação.
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Biblioteconomia,
tomará como referência o seguinte perfil do profissional: O graduado em Biblioteconomia deve
ter formação humanística, científica e técnica de modo a desempenhar atividades intelectuais,
tradutoras das necessidades informacionais de indivíduos, grupos e comunidades, tanto em
contextos tradicionais quanto virtuais, em bibliotecas, centros de documentação ou informação,
centros culturais, serviços ou redes de informação e órgãos de gestão de patrimônio cultural,
entre outros. A criatividade na resolução de problemas, a reflexão crítica sobre a realidade em
que atua, a preocupação com seu aprimoramento profissional e a observação de padrões éticos
de conduta devem sublinhar o desempenho das suas atividades.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área Biblioteconomia
avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades acadêmicas para:
a) Analisar, sintetizar e descrever conteúdos de informação de textos verbais e não
verbais;
b) Estabelecer relações e conexões conceituais;
c) Inferir e interpretar;
d) Sistematizar e organizar objetos concretos e mentais;
e) Propor, explicar e argumentar. e competências profissionais para:
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a) Desenvolver e aplicar conhecimentos humanísticos, científicos, técnicos e instrumentais
à Biblioteconomia;
b) Identificar, compreender e traduzir necessidades informacionais segundo contextos
sociais específicos;
c) Formar e desenvolver coleções;
d) Planejar, implementar, acompanhar e avaliar unidades, recursos e sistemas de
recuperação de informação;
e) Organizar, tratar e recuperar a informação registrada;
f) Produzir e utilizar tecnologias da informação e comunicação;
g) Compreender e aplicar a ética profissional;
h) Articular teoria, pesquisa, prática e responsabilidade social;
i) Atuar em equipes multidisciplinares;
j) Assumir postura de busca permanente de atualização profissional.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Biblioteconomia
tomará como referencial os conteúdos descritos a seguir: (definição com base nas Diretrizes
Curriculares)
a) Fundamentos Teóricos da Biblioteconomia;
b) Estudo de Usuários e Comunidades de Informação;
c) Formação e Desenvolvimento de Coleções;
d) Fontes de Informação;
e) Organização e Administração de Unidades de Informação;
f) Classificação
g) Catalogação
h) Indexação e Resumo
i) Linguagens Documentárias;
j) Recuperação da Informação;
k) Disseminação da Informação;
l) Informática Aplicada;
m) Metodologia da Pesquisa.
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Biblioteconomia,
terá 30 (trinta) questões, sendo 4 (quatro) discursivas e 26 (vinte e seis) de múltipla escolha,
envolvendo situações- problema e estudos de caso, de acordo com os conteúdos definidos no
Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Biblioteconomia e a Comissão de
Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com informações
adicionais sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Biomedicina, nomeada pela Portaria INEP nº 80,
de 29 de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral do
ENADE, nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 120 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Biomedicina.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
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§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Biomedicina, terá por objetivos:
I - Avaliar:
a) a postura em relação aos princípios éticos inerentes ao exercício profissional do
biomédico;
b) o desempenho dos estudantes de graduação em Biomedicina, visando à melhoria da
qualidade e o contínuo aperfeiçoamento do ensino oferecido, através da verificação do domínio
dos conhecimentos, das competências e habilidades essenciais, necessárias para o exercício da
profissão e da cidadania, como expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Biomedicina;
c) por parte do aluno, a capacidade de desenvolvimento de ações de prevenção,
promoção e reabilitação da saúde em nível individual e coletivo;
d) o desenvolvimento da capacidade de tomar decisões, para as quais devem possuir
competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas,
baseadas em evidências científicas;
e) o conhecimento de métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos
acadêmicos e científicos, a partir de resultados gerados em cada uma de suas respectivas
habilitações;
f) o desempenho em situações dependentes de raciocínio dinâmico, rápido e preciso na
solução de problemas dentro de cada uma de suas habilitações específicas;
II - Oferecer subsídios para:
a) a formulação de políticas e programas voltados para a melhoria da qualidade do ensino
de graduação em Biomedicina;
b) o acompanhamento, por parte da sociedade, da qualificação oferecida aos graduandos
dos cursos de Biomedicina;
c) as discussões e reflexões críticas sobre os resultados das avaliações, visando à
melhoria do processo de ensino-aprendizagem.
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Biomedicina,
tomará como referência o seguinte perfil do profissional: Biomédico, com formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no
rigor científico e intelectual. Capacitado ao exercício de atividades referentes às diversas
habilitações específicas do curso nas diversas Instituições de Ensino Superior, pautado em
princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio,
dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Biomedicina,
avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades e competências
dentre as descritas a seguir:
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I - Os biomédicos, dentro de seu âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver
ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual
quanto coletivo;
II - O trabalho dos biomédicos deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões
para as quais devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as
condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;
III - O biomédico deve ser capaz de emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios;
IV - Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos
e científicos;
V - Realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar- se tecnicamente por
análises clínico-laboratoriais, incluindo os exames hematológicos, citológicos, citopatológicos e
histoquímicos, biologia molecular, bem como análises toxicológicas, dentro dos padrões de
qualidade e normas de segurança; X - realizar procedimentos relacionados à coleta de material
para fins de análises laboratoriais e toxicológicas; XI - Atuar na pesquisa e desenvolvimento,
seleção, produção e controle de qualidade de produtos obtidos por biotecnologia; XII - Realizar
análises fisico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente,
incluídas as análises de água, ar e esgoto; XIII - atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção,
produção e controle de qualidade de hemocomponentes e hemoderivados, incluindo realização,
interpretação de exames e responsabilidade técnica de serviços de hemoterapia; XIV - exercer
atenção individual e coletiva na área das análises clínicas e toxicológicas; XV - gerenciar
laboratórios de análises clínicas e toxicológicas; XVI - atuar na seleção, desenvolvimento e
controle de qualidade de metodologias, de reativos, reagentes e equipamentos; XVII - assimilar
as constantes mudanças conceituais e evolução tecnológica apresentadas no contexto mundial;
XVIII - avaliar e responder com senso crítico as informações que estão sendo oferecidas durante
a graduação e no exercício profissional; XIX - formar um raciocínio dinâmico, rápido e preciso na
solução de problemas dentro de cada uma de suas habilitações específicas; XX - ser dotado de
espírito crítico e responsabilidade que lhe permita uma atuação profissional consciente, dirigida
para a melhoria da qualidade de vida da população humana; XXI - exercer, além das atividades
técnicas pertinentes a profissão, o papel de educador, gerando e transmitindo novos
conhecimentos para a formação de novos profissionais e para a sociedade como um todo.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Biomedicina,
tomará como referencial os conteúdos descritos a seguir:
I - Ciências Exatas - incluem-se os processos, os métodos e as abordagens físicos,
químicos, matemáticos e estatísticos como suporte à biomedicina.
II - Ciências Biológicas e da Saúde - incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de
bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos
tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, microbiológicos,
imunológicos e de genética molecular em todo desenvolvimento do processo saúde-doença,
inerentes à biomedicina.
III - Ciências Humanas e Sociais - incluem-se os conteúdos referentes às diversas
dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes
sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais e conteúdos
envolvendo a comunicação, a informática, a economia e gestão administrativa em nível individual
e coletivo.
IV - Ciências da Biomedicina - incluem-se os conteúdos teóricos e práticos relacionados
com a saúde, doença e meio ambiente, com ênfase nas áreas de citopatologia, genética,
biologia molecular, eco-epidemiologia das condições de saúde e dos fatores predisponentes à
doença e serviços complementares de diagnóstico laboratorial em todas as áreas da
biomedicina.
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Biomedicina, terá
30 (trinta) questões, sendo 4 (quatro) discursivas e 26 (vinte e seis) de múltipla escolha,
envolvendo situações- problema e estudos de caso, de acordo com os conteúdos definidos no
Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Biomedicina e a Comissão de
Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com informações
adicionais sobre a prova.
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Art. 10º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Ciências Contábeis, nomeada pela Portaria
INEP nº 81, de 29 de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação
Geral do ENADE, nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 121 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Ciências Contábeis.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Ciências Contábeis, terá por objetivos aferir:
a) o nível de compreensão em relação às questões sociais, econômicas e financeiras;
b) o grau de domínio de elaboração das demonstrações contábeis e de análise e
interpretação das suas informações, e consecutiva utilização no processo decisório;
c) os conhecimentos das funções de prestações de contas, auditorias, perícias e
arbitragem;
d) o conhecimento de análise quantitativa e qualitativa de dados e informações;
e) a capacidade de reconhecer, de avaliar e de utilizar tecnologias de informação.
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Ciências
Contábeis, tomará como referência um profissional que apresente o seguinte perfil:
a) domínio da Ciência Contábil;
b) capacidade de abstração;
c) habilidade numérica;
d) visão sistêmica;
e) habilidade de comunicação oral e escrita;
f) capacidade de assumir responsabilidades;
g) conduta ética;
h) capacidade de conviver em ambientes de conflitos.
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Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área Ciências Contábeis,
avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades e competências
dentre as descritas a seguir:
a) utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis;
b) demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
c) elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de
seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
d) aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
e) desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;
f) exercer suas responsabilidades com domínio das funções contábeis, incluindo atividades
de quantificação de informações financeiras, físicas, econômicas e de outra natureza, que
viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou
institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à
prestação de contas de sua gestão perante a sociedade, gerando também informações para a
tomada de decisão, julgamento, organização de atitudes e construção de valores orientados para
a cidadania;
g) desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais da
tecnologia da informação;
h) exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos
organizacionais.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Ciências
Contábeis, tomará como referencial os conteúdos descritos a seguir:
a) teoria contábil e características qualitativas da informação contábil;
b) ética geral e profissional;
c) escrituração contábil e elaboração de demonstrações contábeis;
d) análise e interpretação de demonstrações contábeis;
e) contabilidade e análise de custo;
f) controladoria;
g) orçamento e administração financeira;
h) contabilidade e orçamento governamental;
i) noções de auditoria externa e interna;
j) noções de perícia e arbitragem;
k) noções de legislação societária, trabalhista e tributária;
l) noções de estatística descritiva e inferência (especialmente, probabilidade);
m) noções de sistemas e tecnologias de informações
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Ciências
Contábeis, terá 30 (trinta) questões, sendo 4 (quatro) discursivas e 26 (vinte e seis) de múltipla
escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso, de acordo com os conteúdos
definidos no Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Ciências Contábeis e a Comissão
de Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com
informações adicionais sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Ciências Econômicas, nomeada pela Portaria
INEP nº 82, de 29 de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação
Geral do ENADE, nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
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Nº 122 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Ciências Econômicas.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Ciências Econômicas, terá por objetivos:
a) aferir o desempenho dos estudantes ingressantes e concluintes em relação ao conjunto
de conceitos considerados essenciais para o domínio da área de Ciências Econômicas em seus
conteúdos teórico-quantitativos, teórico-práticos, de formação geral e histórica;
b) avaliar as habilidades e competências dos estudantes ingressantes e concluintes na
compreensão da evolução do conhecimento na área de Ciências Econômicas e temas ligados à
realidade econômica brasileira e mundial.
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Ciências
Econômicas, tomará como referência o perfil do profissional que deve revelar:
a) base cultural ampla, que possibilite o entendimento das questões econômicas no seu
contexto histórico-social;
b) capacidade de tomada de decisões e de resolução de problemas numa realidade
diversificada e em constante transformação;
c) capacidade analítica, visão crítica e competência para adquirir novos conhecimentos;
d) domínio das habilidades relativas à efetiva comunicação e expressão oral e escrita.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área Ciências Econômicas,
avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades e competências
dentre as descritas a seguir:
a) desenvolver raciocínios logicamente consistentes;
b) ler, compreender e elaborar textos econômicos;
c) utilizar adequadamente conceitos teóricos fundamentais das ciências econômicas;
d) utilizar o instrumental econômico para analisar situações históricas concretas;
e) utilizar formulações matemáticas, estatísticas e econométricas na análise dos
fenômenos socioeconômicos;
f) diferenciar correntes teóricas a partir de distintas políticas econômicas.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Ciências
Econômicas, tomará como referencial os conteúdos descritos a seguir:
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a) Formação Geral: estatística, matemática e contabilidade empresarial;
b) Formação Teórico-Quantitativa: microeconomia, macroeconomia, contabilidade social,
economia internacional, economia política, economia do setor público, economia monetária,
desenvolvimento sócio-econômico e econometria;
c) Formação Histórica: economia brasileira contemporânea, formação econômica do
Brasil, história do pensamento econômico e história econômica geral.
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Ciências
Econômicas, terá 30 (trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de múltipla
escolha de acordo com os conteúdos definidos no Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Ciências Econômicas e a
Comissão de Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com
informações adicionais sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Comunicação Social, nomeada pela Portaria
INEP nº 83, de 29 de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação
Geral do ENADE, nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 123 -Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Comunicação Social.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Comunicação Social, terá por objetivos:
I - Contribuir para:
a) o aperfeiçoamento continuo do ensino oferecido, por meio da verificação de
competências, habilidades e domínio de conhecimentos necessários para o exercício das
profissões e da cidadania;
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b) a construção de uma serie histórica de avaliações, visando um diagnóstico do ensino da
área, para analisar processos de ensino aprendizagem e suas relações com fatores
socioeconômicos e culturais;
c) a identificação de necessidades, demandas e problemas do processo de formação na
área comunicacional, considerando-se as exigências sociais, econômicas, políticas,
d) culturais e éticas, assim como os princípios expressos nas diretrizes curriculares para
os cursos de Comunicação Social, conforme parecer CNE/CES n.º 492 (de 3 de abril de 2001),
parecer CNE/CES n.º 1.363 (de 12 de dezembro de 2001) e resolução CNE/CES nº 16 (de 13 de
março de 2002). II. Oferecer subsídios para:
a) a formulação de políticas públicas para a melhoria do ensino dos cursos de
Comunicação Social e suas respectivas habilitações;
b) o acompanhamento, por parte da sociedade, dos perfis dos profissionais formados
pelos cursos;
c) a discussão do papel social dos profissionais formados da área de Comunicação Social;
d) o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem no âmbito dos cursos de
graduação de Comunicação Social;
e) a auto-avaliação dos estudantes dos cursos de graduação de Comunicação Social. III.
Estimular as instituições de educação superior a promoverem:
a) a formulação de políticas e programas para a progressiva melhoria da qualidade da
educação nos cursos de graduação da Comunicação Social;
b) a utilização das informações para avaliar e aprimorar seus projetos políticopedagógicos, visando a melhoria da qualidade da formação do egresso dos cursos de graduação
de Comunicação Social;
c) o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem e do ambiente acadêmico dos
cursos de graduação de Comunicação Social, adequando a formação dos seus egressos às
necessidades da sociedade brasileira. IV. Avaliar:
a) o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas
diretrizes curriculares;
b) o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da
formação geral e profissional;
c) o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Comunicação
Social, tomará como referência o perfil do egresso expresso nas Diretrizes Curriculares
Nacionais em duas dimensões: um componente geral e seis específicos para atender as
diferentes habilitações. I. Componente Geral:
a) capacidade de criação, produção, distribuição, recepção, e análise crítica referentes às
mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas com estas, e a suas inserções culturais,
políticas e econômicas;
b) habilidade em refletir a variedade e mutabilidade de demandas sociais e profissionais na
área, adequando-se à complexidade e velocidade do mundo contemporâneo;
c) visão integradora e horizontalizada - genérica e ao mesmo tempo especializada de seu
campo de trabalho possibilitando o entendimento da dinâmica das diversas modalidades
comunicacionais e das suas relações com os processos sociais que as originam e que destas
decorrem.
d) utilizar criticamente o instrumental teórico-prático oferecido em seu curso, sendo
portanto competente para posicionar-se de um ponto de vista ético-político sobre o exercício do
poder na comunicação, sobre os constrangimentos a que a comunicação pode ser submetida,
sobre as repercussões sociais que enseja e ainda sobre as necessidades da sociedade
contemporânea em relação à comunicação social. II. Específico para habilitação em Jornalismo:
a) pela produção de informações relacionadas a fatos, circunstâncias e contextos do
momento presente;
b) pelo exercício da objetividade na apuração, interpretação, registro e divulgação dos
fatos sociais;
c) pelo exercício da tradução e disseminação de informações de modo a qualificar o senso
comum;
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d) pelo exercício de relações com outras áreas sociais, culturais e econômicas com as
quais o jornalismo faz interface. III. Específico para habilitação em Relações Públicas:
a) pela administração do relacionamento das organizações com seus diversos públicos,
tanto externos como internos;
b) pela elaboração de diagnósticos, prognósticos, estratégias e políticas voltadas para o
aperfeiçoamento das relações entre instituições, grupos humanos organizados, setores de
atividades públicas ou privadas, e a sociedade em geral;
c) pelo exercício de interlocução entre as funções típicas de relações públicas e as demais
funções profissionais ou empresariais existentes na área da Comunicação. IV. Específico para
habilitação em Radialismo:
a) pela percepção, interpretação, recriação e registro da realidade social, cultural e da
natural através de som e imagem;
b) pelas formulações audiovisuais habituais, documentárias, de narração, musicais,
descritivas, expositivas, ou quaisquer outras adequadas aos suportes com que trabalha;
c) pelo domínio técnico, estético e de procedimentos expressivos pertinentes a essa
elaboração audiovisual;
d) pela atividade em emissoras de rádio ou televisão ou quaisquer instituições de criação,
produção, desenvolvimento e interpretação de materiais audiovisuais;
e) pelo exercício de interlocução entre as funções típicas de radialismo e as demais
funções profissionais ou empresariais da área da Comunicação. V. Específico para habilitação
em Publicidade e Propaganda:
a) pelo conhecimento e domínio de técnicas e instrumentos necessários para a proposição
e execução de soluções de comunicação eficazes para os objetivos de mercado, de negócios de
anunciantes e institucionais;
b) pela tradução em objetivos e procedimentos de comunicação apropriados os objetivos
institucionais, empresariais e mercadológicos;
c) pelo planejamento, criação, produção, difusão e gestão da comunicação publicitária, de
ações promocionais e de incentivo, eventos e patrocínio, atividades de marketing, venda
pessoal, design de embalagens e de identidade corporativa, e de assessoria publicitária de
informação. VI. Específico para habilitação em Editoração:
a) pela gestão e produção de processos editoriais, de multiplicação, reprodução e difusão,
que envolvam obras literárias, científicas, instrumentais e culturais;
b) pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à produção de livros e impressos em
geral, livros eletrônicos, CDROMs e outros produtos multimídia, vídeos, discos, páginas de
Internet, e quaisquer outros suportes impressos, sonoros, audiovisuais e digitais;
c) pelo domínio dos processos editoriais, tais como planejamento de produto, seleção e
edição de textos, imagens e sons, redação e preparação de originais, produção gráfica e
d) diagramação de impressos, roteirização de produtos em diferentes suportes, gravações,
montagens, bem como divulgação e comercialização de produtos editoriais. VII. Específico para
habilitação em Cinema:
a) pela produção audiovisual nas bitolas e formatos cinematográficos, videográficos,
cinevideográficos ou digitais, incluindose nessa produção direção geral, direção de arte, direção
de fotografia, elaboração de argumentos e roteiros, montagem/edição, animação, continuidade,
sonorização, finalização e demais atividades relacionadas; e ainda pela preservação e fomento
da memória audiovisual da nação;
b) pela percepção, interpretação, recriação e registro cinematográfico de aspectos da
realidade social, cultural , natural de modo a torná-las disponíveis à sociedade por intermédio de
estruturações narrativas, documentárias, artísticas, ou experimentais;
c) pela iniciativa e pela participação na discussão pública sobre a criação cinematográfica
e videográfica no país e no mundo, através de estudos críticos e interpretativos sobre produtos
cinematográficos, sobre a história das artes cinematográficas, e sobre as teorias de cinema;
d) pelo desenvolvimento de atividades e especialidades de produção cinematográfica e
videográfica;
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área Comunicação Social,
avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, as seguintes habilidades
acadêmicas e competências profissionais: I. Competências profissionais e Habilidades Gerais:
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a) compreender criticamente e analisar conceitos e teorias da área;
b) analisar criticamente a realidade a partir dos conceitos e teorias da área;
c) demonstrar atitudes e responsabilidades inerentes ao contexto ético-político da
profissão;
d) dominar as linguagens usadas nos processos de comunicação, nos aspectos da
criação, da produção, da interpretação e da técnica;
e) experimentar e inovar no uso das linguagens;
f) refletir criticamente sobre as práticas profissionais na área da Comunicação;
g) dominar o idioma nacional para escrita e interpretação de textos gerais e especializados
na área. II. Competências e habilidades específicas em Jornalismo:
a) registrar fatos jornalísticos, apurando, interpretando, editando e transformando-os em
notícias e reportagens;
b) interpretar, explicar e contextualizar informações;
c) investigar informações, produzir textos e mensagens jornalísticas com clareza e
correção e editá-los em espaço e período de tempo limitados;
d) formular pautas e planejar coberturas jornalísticas;
e) formular questões e conduzir entrevistas;
f) relacionar-se com fontes de informação de qualquer natureza;
g) trabalhar em equipe com profissionais da área;
h) compreender e saber sistematizar e organizar os processos de produção jornalística;
i) desenvolver, planejar, propor, executar e avaliar projetos na área de comunicação
jornalística;
j) avaliar criticamente produtos, práticas e empreendimentos jornalísticos;
k) compreender os processos envolvidos na recepção de mensagens jornalísticas e seus
impactos sobre os diversos setores da sociedade;
l) buscar a verdade jornalística, com postura ética e compromisso com a cidadania;
m) dominar a língua nacional e as estruturas narrativas e expositivas aplicáveis às
mensagens jornalísticas, abrangendo-se leitura, compreensão, interpretação e redação;
n) dominar a linguagem jornalística apropriada aos diferentes meios e modalidades
tecnológicas de comunicação; III. Competências e habilidades específicas em Relações
Públicas:
a) desenvolver pesquisas e auditorias de opinião e imagem;
b) realizar diagnósticos com base em pesquisas e auditorias de opinião e imagem;
c) elaborar planejamentos estratégicos de comunicação institucional;
d) estabelecer programas de comunicação estratégica para criação e manutenção do
relacionamento das instituições com seus públicos de interesse;
e) coordenar o desenvolvimento de materiais de comunicação, em diferentes meios e
suportes, voltados para a realização dos objetivos estratégicos do exercício da função de
Relações Públicas;
f) dominar as linguagens verbais e audiovisuais para seu uso efetivo a serviço dos
programas de comunicação que desenvolve;
g) identificar a responsabilidade social da profissão, mantendo os compromissos éticos
estabelecidos;
h) assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias
referentes às estratégias e processos de Relações Públicas. IV. Competências e habilidades
específicas em Radialismo:
a) gerar produtos audiovisuais em suas especialidades criativas, como escrever originais
ou roteiros para realização de projetos audiovisuais; adaptar originais de terceiros; responder
pela direção, realização e transmissão de programas audiovisuais; editar e finalizar programas
analógicos ou digitais;
b) saber como planejar, orçar e produzir programas para serem gravados ou transmitidos;
administrar, planejar e orçar estruturas de emissoras ou produtoras;
c) dominar as linguagens e gêneros relacionados às criações audiovisuais;
d) conceber projetos de criação e produção audiovisual em formatos adequados a sua
veiculação nos meios massivos, como rádio e televisão, em formatos de divulgação presencial,
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como vídeo e gravações sonoras, e em formatos típicos de inserção em sistemas eletrônicos em
rede, como CDROMs e outros produtos digitais;
e) compreender as incidências culturais, éticas, educacionais e emocionais da produção
audiovisual mediatizada em uma sociedade de comunicação;
f) assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias
referentes à área audiovisual. V. Competências e habilidades específicas em Cinema (ou
Cinema e Vídeo):
a) gerar produtos cinematográficos em suas especialidades criativas, como direção geral,
direção de arte, direção de fotografia, argumento e roteiro, montagem/edição, animação,
continuidade, sonorização, finalização, e outras atividades relacionadas;
b) promover a geração e disseminação de produtos cinematográficos em suas
especialidades de gestão, como produção, distribuição, exibição, divulgação, e outras atividades
relacionadas;
c) dominar as diversas técnicas audiovisuais envolvidas nos processos de criação
cinematográfica, em qualquer de seus suportes, e nos processos de divulgação;
d) interagir com áreas vizinhas à criação e divulgação cinematográfica, como a televisão, o
rádio, as artes performáticas e as novas mídias digitais;
e) avaliar, quantificar, formar e influenciar o gosto público no que diz respeito ao consumo
de produtos audiovisuais;
f) inovar e reinventar alternativas criativas e mercadológicas para a produção de filmes e
vídeos;
g) interpretar, analisar, explicar e contextualizar a linguagem cinematográfica apropriada
aos diferentes meios e modalidades da comunicação audiovisual;
h) compreender os processos cognitivos envolvidos na produção, emissão e recepção da
mensagem cinematográfica e seus impactos sobre a cultura e a sociedade;
i) articular as práticas cinematográficas, em seus aspectos técnicos e conceituais, à
produção científica, artística e tecnológica que caracteriza nossa cultura, e ao exercício do
pensamento em seus aspectos estéticos, éticos e políticos;
j) assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias
referentes à criação, produção e circulação cultural do Cinema. VI. Competências e habilidades
específicas em Publicidade e Propaganda:
a) ordenar as informações conhecidas e fazer diagnóstico da situação dos clientes;
b) realizar pesquisas de consumo, de motivação, de concorrência, de argumentos etc;
c) definir objetivos e estratégias de comunicação como soluções para problemas de
mercado e institucionais dos anunciantes;
d) conceber meios de avaliar e corrigir resultados de programas estabelecidos;
e) executar e orientar o trabalho de criação e produção de campanhas de propaganda em
veículos impressos, eletrônicos e digitais;
f) realizar e interpretar pesquisas de criação como subsídio para a preparação de
campanhas publicitárias;
g) dominar linguagens e competências estéticas e técnicas para criar, orientar e julgar
materiais de comunicação pertinentes a suas atividades;
h) planejar, executar e administrar campanhas de comunicação com o mercado,
envolvendo o uso da propaganda e de outras formas de comunicação, como a promoção de
vendas, o merchandising e o marketing direto;
i) identificar e analisar as rápidas mudanças econômicas e sociais em escala global e
nacional que influem no ambiente empresarial;
j) identificar a responsabilidade social da profissão, mantendo os compromissos éticos
estabelecidos;
k) assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias
referentes à publicidade e à propaganda. VII. Competências e habilidades específicas em
Editoração:
a) dominar processos de edição de texto tais como: resumos, apresentações, textos de
capa de livros, textos de revistas, textos que acompanham edições sonoras, audiovisuais e de
multimídia, textos para publicações digitais, tratamento de textos didáticos e paradidáticos, textos
de compilação, de crítica e de criação;
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b) dominar a língua nacional e as estruturas de linguagem aplicáveis a obras literárias,
científicas, instrumentais, culturais e de divulgação em suas diferentes formas: leitura, redação,
interpretação, avaliação e crítica;
c) atentar para os diferentes níveis de proficiência dos públicos a que se destinam as
produções editoriais;
d) ter competências de linguagem visual, como o conhecimento de produção de imagens
préfotográficas, fotográficas e pósfotográficas e os principais processos de design gráfico, desde
tipologias até edição digital;
e) ter competências de linguagem de multimídia, como o conhecimento de processos de
produção de registros sonoros, videográficos e digitais, tais como CDs, vídeos, edição de
páginas e outras publicações em Internet;
f) desenvolver ações de planejamento, organização e sistematização dos processos
editoriais, tais como o acompanhamento gráfico de produtos editoriais, seleção de originais,
projetos de obras e publicações, planejamento e organização de séries e de coleções,
planejamento de distribuição, veiculação e tratamento publicitário de produtos editorial;
g) ter conhecimentos sobre a história do livro, a história da arte e da cultura;
h) fazer avaliações críticas das produções editoriais e do mercado da cultura.
i) agir no sentido de democratização da leitura e do acesso às informações e aos bens
culturais.
j) assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias
referentes aos processos de Editoração.
Art. 7º A prova do ENADE 2006 da área de Comunicação Social, considerando as
especificidades de cada habilitação previstas nas Diretrizes Curriculares, tomará como
referencial os conteúdos descritos a seguir:
a) História da Comunicação
b) Teorias da Comunicação
c) Tecnologias em Comunicação
d) Linguagem e Expressão em Som e Imagem
e) Teorias da Imagem
f) Políticas de Comunicação
g) Sistemas de Comunicação
h) Produtos Midiáticos
i) Gêneros Discursivos
j) Ética Profissional
k) Deontologia em Comunicação
l) Estética na Comunicação
m) Sociologia da Comunicação
n) Mercado Midiático
o) Crítica de Mídia
p) Legislação em Comunicação
q) Processos de Criação em Comunicação
r) Linguagem Gráfica e Visual
s) Planejamento e Gestão em Comunicação
t) Formação da Opinião Pública
u) Técnicas de Pesquisa
v) Pesquisa em Comunicação w) Segmentação e Demandas Sociais em Mídia
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Comunicação
Social, terá 30 (trinta) questões, sendo 6 (seis) discursivas e 24 (vinte e quatro) de múltipla
escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso, de acordo com os conteúdos
definidos no Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Comunicação Social e a Comissão
de Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com
informações adicionais sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Design, nomeada pela Portaria INEP nº 84, de 29
de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral do ENADE,
nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 124 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Design.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Design, terá por objetivos:
a) verificar e aferir o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação em Design nas
suas diversas habilitações, notadamente a do design gráfico, design de produtos, design de
interiores e design de moda;
b) avaliar o conjunto de habilidades consideradas essenciais para a área, assim como o
seu desenvolvimento, ao longo do curso, e o domínio das competências necessárias ao
exercício profissional;
c) contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino em Design no desenvolvimento
de habilidades e competências;
d) estimular as instituições de educação superior para o aperfeiçoamento dos instrumentos
de seleção de ingressantes nos cursos de design;
e) identificar e analisar necessidades, demandas e problemas do processo de formação do
designer, considerando a implementação das Diretrizes Curriculares, as distintas habilitações e
os diversos campos de atuação da área.
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Design, tomará
como referência o seguinte perfil do profissional: De formação generalista, apto a compreender e
responder às necessidades do indivíduo e da sociedade, com ética e capacidade crítica,
reflexiva e de visão humanística, relativamente à concepção, ao desenvolvimento e
acompanhamento de projetos voltados a sistemas de informações visuais, produtos, ambientes
interiores ou moda, bem como de sua produção, através da consideração estética em meio aos
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aspectos tecnológicos e funcionais, atuando criativamente na identificação e resolução de
problemas, considerando componentes políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Design, avaliará se
o estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades e competências dentre as
descritas a seguir: 1) conectar fundamentos conhecidos para a produção de conhecimento ou
procedimento novo, pensar de modo novo - criatividade; 2) implementar novos conhecimentos
ou procedimentos, fazer de modo novo - inovação; 3) interesse generalista; 4) senso estético; 5)
apurada percepção visual, espacial e de proporcionalidade; 6) aptidão para o raciocínio
geométrico; 7) capacidade para a expressão verbal e sobretudo visual; 8) elevada capacidade
analítica e de síntese; 9) iniciativa empreendedora; 10) discernimento no uso de recursos
informacionais - computacionais; 11) sociabilidade, alteridade e altruísmo; 12) capacidade de
avaliação autocrítica. 13) aplicar conhecimentos culturais, científicos, tecnológicos e
instrumentais à prática do projeto; 14) dominar linguagem técnica; 15) possuir capacidades
multidisciplinares; 16) atuar em atividades interdisciplinares; 17) saber trabalhar em equipe; 18)
contextualizar o design com visão sistêmica em aspectos ambientais, culturais, econômicos,
históricos, sociais e tecnológicos; 19) identificar demandas da sociedade e propor soluções; 20)
possuir visão setorial; 21) conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 22)
selecionar e especificar materiais e processos de produção; 23) considerar as necessidades do
relacionamento humano com seu entorno; 24) compreender as dinâmicas políticas e do mercado
produtivo como fenômenos sociais; 25) planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e
serviços de design; 26) identificar, formular e resolver problemas de design; 27) desenvolver e/ou
utilizar novas ferramentas e técnicas; 28) avaliar criticamente alternativas de solução a
problemas; 29) comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 30) valorizar a
atuação profissional ética e responsável; 31) dominar conhecimentos de administração da
produção; 32) avaliar a viabilidade técnica e econômica de projetos; 33) objetivar a permanente e
indispensável atualização profissional.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Design, tomará
como referencial os conteúdos descritos a seguir:
a) teoria e história do design;
b) estética e história da arte;
c) estudos sociais, econômicos e ambientais;
d) estudos psicológicos e da percepção;
e) comunicação, expressão e estudos semânticos;
f) expressão gráfica (meios de representação no plano);
g) modelagem (meios de representação espacial);
h) metodologia científica e tecnológica;
i) mercadologia;
j) metodologia de projeto;
k) ergonomia;
l) materiais;
m) processos e meios produtivos;
n) gestão do design;
o) administração da produção
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Design, terá 30
(trinta) questões, sendo 5 (cinco) discursivas e 25 (vinte e cinco) de múltipla escolha, envolvendo
situações- problema e estudos de caso, de acordo com os conteúdos definidos no Art. 7º desta
Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Design e a Comissão de Avaliação
da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com informações adicionais
sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
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Comissão Assessora de Avaliação da Área de Direito, nomeada pela Portaria INEP nº 85, de 29
de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral do ENADE,
nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 125 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Direito
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Direito, terá por objetivos:
a) avaliar o conhecimento dos conteúdos programáticos previstos na Resolução CNE/CSE
n° 9 que institui as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Direito
b) verificar o desenvolvimento, competências e habilidades necessárias ao
aprofundamento nos eixos da formação fundamental, formação profissional e formação prática
c) avaliar o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e
mundial
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Direito, tomará
como referência o seguinte perfil do profissional: Assegurar, no perfil do graduando, sólida
formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da
terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos
jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e
a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do
Direito, da prestação da Justiça e do desenvolvimento da cidadania.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área Direito, avaliará se o
estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades e competências dentre as
descritas a seguir:
a) leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou
normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
b) compreender adequadamente os fenômenos políticos, sociais, econômicos, subjetivos e
psicológicos - dentre outros - , considerando- os na interpretação e aplicação do Direito;
c) pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do
Direito;
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d) adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou
judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos;
e) correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
f) utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica e
sensível, bem como capacidade metafórica e analógica;
g) julgamento fundamentado e tomada de decisões;
h) domínio de tecnologias e métodos alternativos para permanente compreensão e
aplicação do Direito;
i) compreender e relacionar os fundamentos filosóficos e teóricos do Direito com sua
aplicação prática.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Direito, tomará
como referencial: Ética, justiça, democracia, cidadania, dignidade da pessoa humana, alteridade,
multiculturalismo, pluralismo, solidariedade, meio ambiente e direitos humanos, como princípios
e valores que conformem relação transdisciplinar dos conteúdos a seguir descritos
a) Ciência Política, Economia, Filosofia, História, Sociologia;
b) Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito
Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual.
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Direito, terá 30
(trinta) questões, sendo 4 (quatro) discursivas e 26 (vinte e seis) de múltipla escolha, envolvendo
situaçõesproblema e estudos de caso, de acordo com os conteúdos definidos no
Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Direito e a Comissão de Avaliação
da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com informações adicionais
sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Formação de Professores nos cursos Normal
Superior, nomeada pela Portaria INEP nº 87, de 29 de junho de 2006 e pela Comissão
Assessora de Avaliação da Formação Geral do ENADE, nomeada pela Portaria INEP nº 86, de
29 de junho de 2006, resolve:
Nº 126 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Formação de Professores nos cursos Normal Superior.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
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§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Formação de Professores nos cursos Normal Superior terá por objetivos:
a) Verificar os conhecimentos dos estudantes dos cursos Normal Superior, relativos à
formação de professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental;
b) Identificar os principais problemas na formação dos professores para a Educação
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, com relação a questões de ordem social,
econômica, política, cultural e ética;
c) Levantar indicadores que orientem ações de promoção da melhoria da qualidade da
formação de professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Formação de
Professores nos cursos Normal Superior, tomará como referência o seguinte perfil do
profissional:
a) Conhecer o contexto sócio-cultural, político e econômico em que se inserem os
processos educativos escolares e não-escolares, compreender e respeitar as diferenças sócioculturais dos alunos;
b) Entender a formação profissional como um processo contínuo de auto-aperfeiçoamento
e de domínio teórico investigativo do campo da educação;
c) Compreender as diversas abordagens do processo ensinoaprendizagem, bem como os
conteúdos específicos dos currículos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental e suas respectivas metodologias;
d) Planejar e desenvolver situações educativas, integrando diferentes conhecimentos e
tecnologias de informação e comunicação;
e) Investigar situações educativas, mapeando contextos e problemas, analisando
contradições, argumentando e produzindo conhecimentos, com base no princípio metodológico
ação-reflexãoação.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área Formação de
Professores nos cursos Normal Superior, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de
formação, habilidades e competências dentre as descritas a seguir:
a) Comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática;
b) Compreensão do papel social da escola;
c) Domínio dos conteúdos pertinentes à formação no âmbito da Educação Infantil e anos
iniciais do Ensino Fundamental, e seus significados em diferentes contextos e em articulação
interdisciplinar;
d) Domínio do conhecimento pedagógico relativo à criação, planejamento, realização,
gestão e avaliação de situações didáticas;
e) Conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da
prática pedagógica;
f) Comprometimento com iniciativas para o desenvolvimento profissional;
g) Acolhimento e trato da diversidade;
h) Desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipes.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Formação de
Professores nos cursos Normal Superior, tomará como referencial os conteúdos descritos a
seguir: I. Conteúdos de formação geral:
a) Filosofia da Educação;
b) História da Educação;
c) História da Educação Brasileira;
d) Sociologia da Educação;
e) Psicologia e Educação: aprendizagem e desenvolvimento;
f) Pesquisa educacional;
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g) Didática: Princípios, Fundamentos e Abordagens nos processos de Ensino e
Aprendizagem;
h) Organização, gestão e projeto político-pedagógico da escola de Educação Infantil e dos
anos iniciais do Ensino Fundamental;
i) Currículo: Concepções e Abordagens;
j) Acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental;
k) Tecnologias da comunicação e informação nas práticas educativas. II. Conteúdos de
formação específica:
a) Aquisição da linguagem oral;
b) Aquisição do raciocínio lógico matemático;
c) Constituição do "ser" professor e as especificidades do trabalho docente na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental;
d) Didáticas, conteúdos e metodologias específicas de Educação Infantil e dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, considerando as áreas do conhecimento: - alfabetização e
letramento; - língua portuguesa e literatura infanto-juvenil; - matemática; - ciências; - geografia; história; - linguagens artístico-culturais; - linguagem corporal na infância;
e) Didáticas, conteúdos e metodologias específicas da Educação de Jovens e Adultos nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando as áreas do conhecimento.
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Formação de
Professores nos cursos Normal Superior, terá 30 (trinta) questões, sendo 5 (cinco) discursivas e
25 (vinte e cinco) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso, de
acordo com os conteúdos definidos no Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Formação de Professores nos
cursos Normal Superior e a Comissão de Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a
banca de elaboração com informações adicionais sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Música, nomeada pela Portaria INEP nº 88, de 29
de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral do ENADE,
nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 127 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Música.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
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§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Música, terá por objetivos:
a) Avaliar a percepção sonora e sonoro-musical;
b) Verificar a capacidade de expressão por meio da escrita musical;
c) Verificar a capacidade de criação musical;
d) Verificar a capacidade de resolução de problemas em contextos musicais e
educacionais;
e) Verificar competências no campo da pesquisa científica e tecnológica em música.
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Música, tomará
como referência o seguinte perfil do profissional: - demonstrar capacidade de pensar
criticamente o papel da arte musical na cultura brasileira, - demonstrar sensibilidade artística na
criação e expressão musical, - demonstrar o domínio da linguagem musical, expressandoa por
meio da composição, e/ou regência, e/ou execução instrumental e/ou vocal, - demonstrar
conhecimento de repertório, estilos e gêneros musicais, - demonstrar capacidade de atuação
profissional com responsabilidade social, - demonstrar capacidade de trabalhar a música do
ponto de vista científico e tecnológico, - demonstrar capacidade de atuar em diferentes contextos
sócio-educacionais, - demonstrar capacidade de atuar de forma interdisciplinar.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Música, avaliará se
o estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades e competências dentre as
descritas a seguir:
a) Atuação em manifestações musicais e contribuição para a ampliação dessas
manifestações na sociedade,
b) Intervenção em diversos contextos sociais por meio de ações artísticas e educacionais,
incluindo a criação e a execução musical,
c) Realização de pesquisa científica ampliando a produção do conhecimento em música,
observando seu caráter interdisciplinar,
d) Realização de pesquisa tecnológica em música, inserindoa em um universo marcado
pelas transformações musicais.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Música, tomará
como referencial os conteúdos descritos a seguir:
a) a arte musical nas diversas culturas, envolvendo conhecimentos das Ciências Humanas
e Sociais, assim como aspectos estético- filosóficos e musicológicos,
b) aspectos perceptivos, teóricos e estruturais da música erudita e/ou popular,
c) aspectos da prática musical, envolvendo interpretação, repertório, conhecimento de
instrumentos e/ou canto, regência, estilos e gêneros da música erudita e/ou popular,
d) aspectos da criação musical, envolvendo conhecimento composicional,
e) aspectos educacionais em música e sua aplicação prática.
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Música, terá 30
(trinta) questões, sendo 5 (cinco) discursivas e 25 (vinte e cinco) de múltipla escolha, envolvendo
situações- problema e estudos de caso, de acordo com os conteúdos definidos no Art. 7º desta
Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Música e a Comissão de Avaliação
da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com informações adicionais
sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
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março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Psicologia, nomeada pela Portaria INEP nº 89,
de 29 de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral do
ENADE, nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 128 -Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Psicologia.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Psicologia, terá por objetivos:
a) Avaliar o processo de formação do psicólogo, no que diz respeito ao desenvolvimento
das competências, habilidades e conhecimentos necessários ao futuro profissional definidos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia em consonância
com os princípios e compromissos explicitados nas mesmas diretrizes.
b) Mapear, por intermédio do desempenho dos estudantes, em que medida a formação
básica em Psicologia está sendo adequadamente desenvolvida pelos cursos de graduação em
Psicologia no país.
c) Caracterizar o perfil socioeconômico dos estudantes e investigar fatores individuais,
institucionais e do próprio curso associados ao desenvolvimento das competências, habilidades
e conhecimentos.
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Psicologia, tomará
como referência o perfil do profissional Psicólogo descrito a partir do conjunto de competências e
habilidades que definem o núcleo comum da formação em Psicologia, conferindo identidade e
base homogênea para a formação no país e uma capacitação básica para lidar com os
conteúdos da Psicologia enquanto campo de conhecimento e atuação profissional.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área Psicologia, avaliará se
o estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades acadêmicas e competências
profissionais dentre as descritas a seguir: Competências profissionais:
a) Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos;
b) Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões institucional e
organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais;
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c) Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar
projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da
população-alvo;
d) Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da
Psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta, e análise de dados
em projetos de pesquisa;
e) Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em Psicologia,
tendo em vista a sua pertinência;
f) Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em
diferentes contextos;
g) Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e
de organizações;
h) Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e
sócio-culturais dos seus membros;
i) Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e
fenômenos envolvidos assim o recomendar;
j) Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou
terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas específicos com os
quais se depara;
k) Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia;
l) Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações
profissionais, inclusive materiais de divulgação. Habilidades acadêmicas
a) Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e
outras fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos;
b) Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da Psicologia;
c) Dominar e utilizar os fundamentos lógicos dos diferentes métodos de investigação
científica;
d) Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em
diferentes contextos;
e) Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e
comportamentais;
f) Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes
primárias de acesso a estados subjetivos;
g) Utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para a análise e
apresentação de dados e para a preparação das atividades profissionais em Psicologia.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Psicologia, tomará
como referencial os conteúdos descritos a seguir:
a) Fundamentos epistemológicos, teórico-metodológicos e históricos das principais
vertentes do pensamento em psicologia.
b) Fundamentos, métodos e técnicas de coleta e análise de informações para
investigações científicas e avaliação de fenômenos psicológicos.
c) Fenômenos, processos e construtos psicológicos, entre os quais, processos básicos
(cognição, emoção, motivação e aprendizagem), processos do desenvolvimento, interações
sociais, saúde psicológica e psicopatologia, personalidade e inteligência.
d) Interfaces com campos afins do conhecimento (neurociências, sociologia, antropologia,
filosofia).
e) Práticas profissionais nos principais domínios de atuação do Psicólogo priorizando as
intervenções nos processos educativos, de gestão, de promoção de saúde, clínicos e de
avaliação.
f) Princípios e normas éticas para a pesquisa e para a prática profissional
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Psicologia, terá 30
(trinta) questões, sendo 4 (quatro) discursivas e 26 (vinte e seis) de múltipla escolha, envolvendo
situações- problema e estudos de caso, de acordo com as habilidades acadêmicas e
competências profissionais definidas no Art. 6º e conteúdos definidos no Art. 7º desta Portaria.
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Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Psicologia e a Comissão de
Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com informações
adicionais sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Secretariado Executivo, nomeada pela Portaria
INEP nº 90, de 29 de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação
Geral do ENADE, nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
Nº 129 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Secretariado Executivo.
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Secretariado Executivo, terá por objetivos:
a) avaliar o desempenho em termos de competências e habilidades essenciais ao
exercício profissional, crítico, criativo, ético e cidadão na área de Secretariado Executivo;
b) avaliar a aquisição, o desenvolvimento e a consolidação das competências e
habilidades para: 1) diagnosticar, analisar e articular conceitos da estrutura organizacional com
as relações interpessoais e intergrupais; 2) lidar criticamente com a linguagem a partir de uma
perspectiva sócio-interacionista nas modalidades oral e escrita; 3) ler e produzir textos orais e
escritos, em língua nacional, adequados a diversas situações discursivas; 4) demonstrar
competência comunicativa em inglês como língua estrangeira; 5) planejar, organizar, implantar e
dirigir programas e processos organizacionais; 6) conhecer e aplicar eficazmente as técnicas
secretariais; 7) gerir informações e serviços assegurando uniformidade e referencial para
diferentes usuários.
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Secretariado
Executivo, tomará como referência o seguinte perfil do profissional: 1) capacidade e aptidão para
compreensão das questões que envolvam domínios científicos, acadêmicos, tecnológicos e
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estratégicos específicos da sua área de atuação; 2) capacidade de desempenho de múltiplas
funções pertinentes às especificidades de cada organização; 3) habilidade para gerenciar com
competência, discrição e sensibilidade, o fluxo de informações e comunicações internas e
externas; 4) capacidade de analisar, interpretar e articular conceitos inerentes à administração
direta e indireta, nos níveis micro, meso e macroorganizacional.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Secretariado
Executivo avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades e
competências dentre as descritas a seguir:
a) capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências fixadas pelas
organizações; b) visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e intersetoriais; c) exercícios das funções, com sólido domínio sobre planejamento, organização,
controle e direção; d) utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e
estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais; e)
habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão; f) domínio dos recursos de expressão e
de comunicação em língua nacional e em inglês como língua estrangeira, compatível com o
exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais
ou inter-grupais; g) receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; h)
adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da produtividade dos
serviços, indicando necessidades e equacionando soluções;
i) gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e referencial para diferentes
usuários; j) gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e metas departamentais e
empresariais;
k) capacidade de maximização e otimização dos recursos tecnológicos;
l) eficaz utilização de técnicas secretariais com renovadas tecnologias imprimindo
segurança, credibilidade e fidelidade no fluxo de informações; m) iniciativa, criatividade,
determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, consciência das implicações e
responsabilidades éticas do exercício profissional.
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Secretariado
Executivo, tomará como referencial os conteúdos descritos a seguir:
a) Técnicas secretariais: histórico, definição, postura e perfil profissional; ética profissional;
gerenciamento de rotinas; organização de eventos, cerimonial e protocolo; etiqueta profissional;
b) Gestão Secretarial: comunicação empresarial; empregabilidade (gestão de carreira);
consultoria organizacional, chefia e liderança; administração de conflitos;
c) Administração e planejamento estratégico: aspectos estruturais das organizações;
conceito e funcionalidade do planejamento estratégico;
d) Psicologia Empresarial: o comportamento humano nas organizações;
e) Redação comercial e oficial em Língua Nacional: compreensão e produção de textos
comerciais e oficiais;
f) Redação comercial em Língua Estrangeira (Inglês): compreensão e produção de textos
comerciais;
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Secretariado
Executivo, terá 30 (trinta) questões, sendo 4 (quatro) discursivas e 26 (vinte e seis) de múltipla
escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso, de acordo com os conteúdos
definidos no Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Secretariado Executivo e a
Comissão de Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com
informações adicionais sobre a prova.
Art. 10º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente, Substituto, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004; a Portaria Ministerial 2.051, de 9 de julho de 2004; a Portaria Ministerial nº 603, de 7 de
março de 2006 (em sua atual redação); e considerando as definições estabelecidas pela
Comissão Assessora de Avaliação da Área de Teatro, nomeada pela Portaria INEP nº 91, de 29
de junho de 2006 e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral do ENADE,
nomeada pela Portaria INEP nº 86, de 29 de junho de 2006, resolve:
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Nº 130 - Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências para a atualização
permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do
conhecimento.
Art. 2º A prova do ENADE 2006, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um
componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e um
componente específico para a área de Teatro
Art. 3º No componente de avaliação da formação geral será investigada a formação de um
profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.
§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre outras, as
habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses,
estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em
equipe e administrar conflitos.
§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2006 terá 10 (dez)
questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, estudos de
caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.
§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos como a
clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização de vocabulário
adequado e a correção gramatical do texto.
§ 4º Na avaliação da formação geral deverão ser contemplados temas como:
sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão ; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia;
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor público,
privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida
urbana e rural; inclusão/ exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; violência;
terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.
Art. 4º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2006), no componente
específico da área de Teatro, terá por objetivos:
a) Avaliar a capacidade de compreensão e produção de pensamento reflexivo
b) Avaliar o desenvolvimento da sensibilidade do aluno com base na sua formação ética,
técnica, artística e cultural.
c) Avaliar a capacidade de analisar e criticar formas de expressão
d) Avaliar a capacidade de formular propostas estéticas
Art. 5º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Teatro, tomará
como referência o perfil do profissional capaz de:
a) Formular, analisar e criticar processos criativos e expressões estéticas.
Art. 6º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área Teatro, avaliará se o
estudante desenvolveu, no processo de formação, habilidades e competências dentre as
descritas a seguir:
a) Conhecimento da história do teatro, da dramaturgia e da literatura dramática
b) Conhecimento de poéticas da encenação
c) Conhecimento de procedimentos e métodos de atuação
d) Conhecimento de elementos visuais do espetáculo
e) Conhecimento de elementos sonoros do espetáculo
f) Conhecimento de princípios gerais da Educação direcionados para o teatro e suas
diversas manifestações
g) Capacidade de conceber e realizar montagem teatral
Art. 7º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de teatro tomará como
referencial os conteúdos descritos a seguir:
a) Teoria do Teatro
b) Estética do Teatro
c) Ensino do Teatro
d) Atuação Teatral
e) Dramaturgia
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f) Encenação
g) Expressão Corporal
h) Expressão Vocal
i) História do Espetáculo Teatral
j) Cenografia
k) Indumentária
l) Caracterização
m) Expressão Sonora
Art. 8º A prova do ENADE 2006, no componente específico da área de Teatro, terá 30
(trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de múltipla escolha, envolvendo
situações-problema e estudos de caso, de acordo com os conteúdos definidos no
Art. 7º desta Portaria.
Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de teatro e a Comissão de Avaliação
da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com informações adicionais
sobre a prova.
Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DILVO ILVO RISTOFF
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Se você tem alguma dúvida, entre em contato.
Saudações,
Profª Abigail França Ribeiro
Diretora Geral
abigail@consae.com.br
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