
1 

 

 

 

  

FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL  

CURSO DE TEOLOGIA A DISTÂNCIA 

 

ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) 

 

 

O QUE É O ENADE? 

 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é obrigatório; é 

um dos pilares da avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.1 

 

PARA QUE SERVE O ENADE? 

 

O Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, 

o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento 

da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação 

à realidade brasileira e mundial.  

 

TODOS OS ALUNOS PRECISAM FAZER O ENADE? 

 

O ENADE é componente curricular obrigatório (conforme determina a Lei do 

SINAES nº. 10.861/2004) aos cursos de graduação e é aplicado de três em três anos 

conforme a área do curso frequentado pelo aluno. O Exame é a forma de o Brasil 

medir o aprendizado dos alunos de cursos de graduação e, os alunos que forem 

convocados (concluintes), terão a participação incluída no histórico escolar. De acordo 

com a legislação, devem ser inscritos no Exame estudantes de todos os cursos de 

graduação, durante o primeiro (ingressantes) e último (concluintes) ano do curso. É 

                                            
1 O SINAES é composto, ainda, pelos processos de Avaliação de Cursos de Graduação e de Avaliação 
Institucional que, junto com o Enade, formam um ‘tripé’ avaliativo que permite conhecer em 
profundidade o modo de funcionamento e a qualidade dos cursos e instituições de educação superior 
(IES) de todo o Brasil. 
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importante destacar que no histórico escolar do estudante fica registrada a 

situação de regularidade em relação a essa obrigação. Ou seja, ficará atestada 

sua efetiva participação ou, quando for o caso, a dispensa oficial pelo Ministério da 

Educação (MEC), na forma estabelecida em regulamento.  

 

ENADE APLICADO AO CURSO DE TEOLOGIA 

 

O curso de Teologia teve sua primeira avaliação no ano de 2015, conforme 

Portaria Normativa nº 03 de 06 de março de 2015; a partir daí passou a ser avaliado 

trienalmente.  

 

PORQUE É IMPORTANTE FAZER A PROVA DO ENADE? 

 

Agora que você já tomou conhecimento do Enade, destacamos alguns pontos 

importantes ao fazê-lo: 

1) A nota geral atribuída a todos os alunos tem divulgação nacional; 

2) Os resultados do Enade, aliados às respostas do Questionário do 

Estudante, constituem-se em insumos fundamentais para o cálculo dos 

indicados de qualidade da educação superior; 

3) Os indicadores são medidas de qualidade dos cursos e das Instituições do 

país, ou seja, a IES bem avaliada possui maior credibilidade educacional e 

profissional. 

 

Para preparar-se para essa prova de grande importância para que, no final do 

curso, seu Diploma seja devidamente validado pelo Ministério da Educação (MEC) e 

reconhecido como um diploma de Instituição bem conceituada pela sociedade, a 

Faculdade disponibiliza para você todos os temas-alvo de avaliação pelo MEC nas 

provas do ENADE. Quanto maior a nota de uma turma no ENADE, mais bem 

conceituada sua Faculdade é considerada na sociedade; quanto menor a nota, menos 

conceituada! 
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TEMAS INTERDISCIPLINARES DO CURSO DE TEOLOGIA APLICADO AO 

ENADE 

 

Temas do ENADE 

Antropologia teológica e Antropologia da 

Religião 
Métodos Teológicos 

Bioética Novas Expressões Religiosas 

Correntes Teológicas: Teologia Feminista, 

Teologia e Gênero, Teologia da Libertação, 

Teologia Latino-americana, Teologia Indígena 

e Afro, Teologias Orientais 

Psicologia e Religião 

Cultura e Arte Processo de Globalização e Política Internacional 

Ecumenismo e Diálogo Interreligioso Religião e Sociedade 

Educação e Ciência 
Responsabilidade Social: setor público, privado e 

terceiro setor 

Enfoques atuais em Teologia: feminismo, 

gênero, América Latina, trânsito religioso, 

mobilidade humana, intolerância, tradições 

indígenas, afro-brasileira e orientais 

Sociodiversidade e Multiculturalismo: 

solidariedade/violência, tolerância/intolerância, 

inclusão/exclusão, sexualidade, relações de 

gênero e relações étnico-raciais 

Escatologia Tecnologia e Inovação 

Espiritualidade Teologia, Arte e Cultura 

Estado, Sociedade e Trabalho Teologia e Linguagem 

Ética, Democracia e Cidadania Teologia e Meios de Comunicação 

Filosofia e Religião Teologia Prática 

História da Teologia e História das Religiões Textos Sagrados e Hermenêutica 

Meio Ambiente: natureza e intervenções 

humanas 
Tradições, Ritos e Doutrinas Religiosas 

 

 

Coordenação de Curso de Teologia EAD 

  


