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PORTARIA Nº 492, DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

Dispõe sobre o componente específico da área de 
Educação Física - Bacharelado do Enade 2019. 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e VI do 
art. 16 do Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 
14 de abril de 2004, a Portaria Normativa nº 840, de 24 de agosto de 2018 e a Portaria Inep 
nº 151, de 28 de fevereiro de 2019, resolve: 

Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) tem por 
objetivo aferir o desempenho dos estudantes de cursos de graduação em relação às 
habilidades e às competências adquiridas em sua formação, a partir dos conteúdos previstos 
nas respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais, no Catálogo Nacional de Cursos Superiores 
de Tecnologia e em normas associadas, bem como na legislação de regulamentação do 
exercício profissional vigente. 

Art. 2º A prova do Enade 2019 será constituída pelo componente de Formação 
Geral, comum a todas as áreas, e pelo componente específico de cada área. 

§1º O concluinte terá 4 (quatro) horas para resolver as questões de Formação 
Geral e do componente específico. 

§2º A prova do Enade 2019 terá, no componente de Formação Geral, 10 (dez) 
questões, sendo 2 (duas) discursivas e 8 (oito) de múltipla escolha, e, no componente 
específico da Área de Educação Física, 30 (trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 
(vinte e sete) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso em 
ambos os componentes. 

Art. 3º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de Educação 
Física - Bacharelado, terá como subsídio as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação em Educação Física, Resolução CNE/CES nº 6, de 18 de dezembro de 2018, as 
normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação profissional. 

Art. 4º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de Educação 
Física - Bacharelado, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes 
características: 

I. comprometido com o desenvolvimento do ser humano, com visão crítica e 
reflexiva, por meio do movimento em suas diferentes dimensões; 

II. fundamentado cientificamente nos aspectos envolvidos na atividade física, no 
exercício físico, no esporte, na gestão, no lazer e na promoção da saúde e de estilo de vida 
ativo; 
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III. ético, com visão humanista e com consciência das implicações da sua 
atuação profissional e de suas responsabilidades sociais. 

Art. 5º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de Educação 
Física - Bacharelado, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de formação, 
competências para: 

I. intervir científica e profissionalmente nas manifestações do movimento 
humano; 

II. integrar novas tecnologias à sua atuação profissional; 

III. intervir nos campos da saúde, da atividade física, do exercício físico, do 
esporte, da formação cultural, da gestão de empreendimentos e do lazer; 

IV. diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades dos indivíduos a 
partir da compreensão da realidade social; 

V. planejar, prescrever, acompanhar e avaliar programas de atividades físicas, 
exercícios físicos, esportivos e de lazer; 

VI. gerenciar projetos e programas nas áreas de sua atuação profissional; 

VII. aplicar os métodos de ensino-aprendizagem nas diferentes formas do 
movimento humano; 

VIII. integrar, assessorar e coordenar equipes multiprofissionais para definição e 
operacionalização de políticas públicas e institucionais próprias da área e de áreas afins. 

Art. 6º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de Educação 
Física - Bacharelado, tomará como referencial os conteúdos que contemplam: 

I. Dimensão socioantropológica: conhecimentos filosóficos, antropológicos, 
sociológicos e históricos que enfocam aspectos éticos, culturais, estéticos e epistemológicos 
inerentes à área; 

II. Dimensão biodinâmica: conhecimentos sobre o ser humano nos aspectos 
morfológicos, fisiológicos, biomecânicos, bioquímicos e suas aplicações na área; 

III. Dimensão comportamental: conhecimentos sobre processos e mecanismos 
do desenvolvimento humano na construção do repertório motor contemplando aspectos 
motores, cognitivos e afetivos; 

IV. Dimensão científica e tecnológica: conhecimentos sobre procedimentos 
éticos, métodos e técnicas de estudo e pesquisa que fundamentam a intervenção 
profissional; 

V. Dimensão pedagógica: conhecimentos sobre os processos de ensino-
aprendizagem nos aspectos físicos, técnicos e táticos das atividades específicas (esporte, 
ginástica, jogo, dança, lutas/artes marciais, recreação, entre outras); 
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VI. Dimensão de gestão e empreendedorismo: conhecimentos sobre os 
fundamentos de gerenciamento, organização de eventos, gestão de pessoal e marketing 
inerentes à área. 

Art. 7º As diretrizes para o componente de Formação Geral do Enade 2019 serão 
objeto de portaria específica. 

Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES 

 

 
 
 

(DOU nº 105, 03.06.2019, Seção 1, p.39) 
 

mailto:abmes@abmes.org.br
http://www.abmes.org.br/

