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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 Processos Gerenciais, nomeada pela Portaria 
Inep nº 136, de 15 de maio de 2012, resolve: 

Nº 216 - 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 Processos Gerenciais. 

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 Processos Gerenciais, terá por objetivos: 

I - Avaliar a qualidade dos cursos oferecidos no Brasil; 

II - Avaliar o processo ensino aprendizagem das IES; 

III - Avaliar o desempenho do aluno; 

IV - Orientar as políticas de melhorias para educação Tecnológica. 

Art. 5º A prova do Enade 2012, no Componente Específico do Curso Superior de 
Tecnologia em Processos Gerenciais, tomará como referência as seguintes características do perfil 
profissional: Ser um profissional com habilidades e atitudes empreendedoras em quaisquer 
ambientes organizacionais, gerenciando recursos tecnológicos, financeiros e humanos por meio de 
processos que tenham planejamento, desenvolvimento e controle para alcançar resultados 
definidos. 

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

I - Ter habilidades e atitudes empreendedoras; 

II - Analisar ambientes organizacionais com visão estratégica e mercadológica; 

III - Utilizar e gerir recursos tecnológicos e sistemas de informações gerenciais; 

IV - Avaliar a viabilidade econômico-financeira nos diversos processos de negócios; 
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V - Gerenciar pessoas e ter capacidade de liderança; 

VI - Planejar e executar os processos gerenciais. 

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

I - Empreendedorismo : 

a) Análise mercadológica; 

b) Avaliação de riscos; 

c) Classificação dos tipos de negócios; 

d) Empreendedorismo; 

e) Identificação fontes de recursos; 

f) Liderança; 

g) Macro economia e globalização; 

h) Oportunidades de negócios. 

II - Visão estratégica e mercadológica: 

a) Comportamento do consumidor; 

b) Comportamento organizacional 

c) Composto de marketing; 

d) Estratégia competitiva; 

e) Oferta e demanda de mercado; 

f) Variáveis micros e macroambientais. 

III - Sistemas de informações gerenciais: 

a) Ferramentas de gestão integrada; 

b) Inovação e tecnologia em processos; 

c) Sistemas de informação gerencial. 

IV - Análise econômico-financeira : 

a) Administração Financeira; 

b) Análise de resultados econômico, contábil e financeiros; 

c) Gerenciamento de custo e formação de preço de vendas; 

d) Interpretação de estatística aplicada a finanças; 

e) Matemática financeira; 

f) Modelo de gestão. 

V - Gerenciar pessoas e liderança: 
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a) Análise de desempenho; 

b) Clima organizacional; 

c) Estrutura organizacional 

d) Legislação trabalhista; 

e) Liderança; 

f) Modelo de gestão; 

g) Motivação; 

h) Plano de remuneração e de carreira; 

i) Qualidade de vida e segurança no trabalho; 

j) Recrutamento e seleção; 

k) Tipos de liderança. 

VI - Planejar e executar os processos gerenciais. 

a) Ferramentas de gestão; 

b) Gestão da qualidade; 

c) Gestão de processos gerenciais; 

d) Metodologias de Planejamento; 

e) Modelo de gestão. 

VII - Valores comportamentais: 

a) Ética com responsabilidade social e ambiental; 

b) Flexibilidade e pro atividade; 

c) Respeito às diferenças individuais; 

d) Trabalho em equipe. 

Art. 8º A prova do Enade 2012 terá, em seu Componente Específico do Curso Superior 
de Tecnologia em Processos Gerenciais, 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, páginas 19 e 20) 

 


