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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 

PORTARIAS DE 22 DE JUNHO DE 2012 

O Presidente 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 Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010; a 
Portaria Normativa MEC nº 6, de 14 de março de 2012 e considerando as definições estabelecidas 
pela Comissão Assessora de Área de Tecnologia em Gestão Financeira, nomeada pela Portaria Inep 
nº 136, de 15 de maio de 2012, resolve: 

Nº 213 - 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 2012, com duração total de 4 (quatro) horas, terá avaliação 
do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as áreas e Componente Específico 
do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira. 

Art. 3º As diretrizes para avaliação do componente de Formação Geral são publicadas 
em Portaria específica. 

Art. 4º A prova do Enade 2012, no Componente Específico do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Financeira, terá por objetivos: 

I - Aferir, por meio de prova escrita, se o estudante demonstra ter adquirido os 
conhecimentos adequados ao perfil do Tecnólogo em Gestão Financeira, conforme disposto no 
artigo 5º; 

II - Avaliar se o estudante apresenta as competências e as habilidades em 
conformidade com os conhecimentos multidisciplinares aplicáveis à Gestão Financeira nas 
organizações; 

III - Mensurar o desenvolvimento das habilidades do estudante em aplicar os 
conhecimentos adquiridos, por meio do diagnóstico e da análise das necessidades organizacionais, 
bem como suas relações com os aspectos socioeconômicos, ambientais, éticos, profissionais e 
culturais; 

IV - Contribuir para que a Instituição de Ensino Superior avaliada promova melhorias 
no processo de formação do Tecnólogo em Gestão Financeira, em consonância com os princípios 
expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e no Catálogo Nacional de Cursos Superiores 
de Tecnologia. 

Art. 5º A prova do Enade 2012, no Componente Específico do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Financeira, tomará como referência as seguintes características do perfil 
profissional: 
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I - Conhecimentos para exercer as competências e habilidades inerentes às atividades 
de Gestão Financeira; 

II - Capacidade de aplicar modelos econômico-financeiros, considerando-se diferentes 
cenários, na proposição de soluções que permitam a tomada de decisões; 

III - Competência para diagnosticar e analisar as organizações com base nas 
demonstrações financeiras; 

IV - Aptidão para elaborar estudos e projetos de viabilidade econômico-financeira; 

V - Atitude ética, assegurando os princípios legais, sociais e ambientais inerentes ao 
exercício profissional. 

Art. 6º A prova do Enade 2012, no Componente Específico do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Financeira, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, 
as seguintes competências: 

I - Analisar diferentes cenários econômicos, levando em consideração aspectos 
técnicos e legais; 

II - Utilizar os instrumentos matemáticos e estatísticos na gestão financeira; 

III - Apurar, analisar, interpretar e relatar as informações obtidas por meio das 
demonstrações financeiras; 

IV - Elaborar estudos econômico-financeiros que possibilitem analisar e recomendar a 
composição de recursos, bem como as fontes de captação mais adequadas ao financiamento das 
atividades organizacionais; 

V - Gerenciar o fluxo de caixa da organização e atividades fins; 

VI - Gerenciar custos organizacionais e formar preços; 

VII - Integrar a viabilidade do planejamento estratégico à execução do plano 
financeiro; 

VIII - Exercer ocupações concernentes às áreas relacionadas às entidades financeiras; 

IX - Tomar decisões, levando em consideração aspectos políticos, sociais e ambientais; 

X - Atuar no planejamento organizacional e trabalhar em equipes multidisciplinares. 

Art. 7º A prova do Enade 2012, no Componente Específico do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Financeira, tomará como referencial os seguintes objetos de conhecimento: 

I - Análise de cenário econômico: indicadores econômicos (juros, inflação, câmbio, PIB, 
taxa de emprego/desemprego); políticas macroeconômicas (fiscal, monetária, cambial, comercial); 

II - Contabilidade Geral: Contas Patrimoniais, Contas de Resultado, Balanço Patrimonial 
e Demonstrativo de Resultado do Exercício; 

III - Análise de Demonstrativos Financeiros: análise horizontal e análise vertical; 
indicadores de liquidez; indicadores de rentabilidade; indicadores de estrutura de capital; 
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indicadores de imobilização; e indicadores do ciclo operacional e financeiro; EBIT e EBITDA; análise 
de alavancagem financeira e efeitos sobre o capital próprio; 

IV - Matemática Financeira: juros simples; juros compostos; valor presente; valor 
futuro; série de pagamentos e sistemas de amortização; 

V - Análise de Viabilidade Econômico-Financeira: Valor Presente Líquido (VPL); Taxa 
Interna de Retorno (TIR); Período de Recuperação de Investimento (Payback); 

VI - Custos empresariais: Custeio por Absorção; Custeio Variável; Análise Custo-
Volume-Lucro; Alavancagem Operacional; 

VII - Mercado Financeiro e de Capitais: estrutura e funcionamento do Sistema 
Financeiro Nacional; Instrumentos de Captação e Aplicação de Recursos Financeiros; 

VIII - Tesouraria: Gestão do Fluxo de Caixa - contas a receber, contas a pagar, 
excedentes de caixa, necessidades de financiamento no curto prazo; análise de concessão de 
crédito e risco de inadimplência; 

IX - Controladoria: Planejamento, Execução e Controle Orçamentário por meio de 
indicadores de desempenho para tomada de decisões. Relação entre o Planejamento Estratégico e 
o Planejamento Financeiro; 

X - Relação Risco e Retorno: Retorno Médio Esperado e Desvio-Padrão. 

Art. 8º A prova do Enade 2012 terá, em seu componente específico da área de 
Tecnologia em Gestão Financeira, 30 (trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) 
de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos. 

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIZ CLAUDIO COSTA 

(DOU nº 121, segunda-feira 25 de junho de 2012, Seção 1, página 18) 


