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IV. promotor da saúde e da qualidade de vida, reconhecendo a importância do
SUS e atuando em prol do direito humano à alimentação adequada;
V. comprometido com a recuperação da saúde e com a prevenção de doenças
na área da alimentação e nutrição, atento às singularidades de indivíduos e de
coletividades;
VI. empreendedor e inovador nas áreas do conhecimento em que a
alimentação e a nutrição se apresentam fundamentais para a saúde e a qualidade de
vida.
Art. 5º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de Nutrição,
avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de formação, competências para:
I. articular conhecimentos de composição, transformação e aproveitamento dos
alimentos na atenção dietética;
II. realizar o controle de qualidade dos alimentos;
III. gerenciar os processos administrativos em serviços de alimentação;
IV. avaliar e diagnosticar o estado nutricional de indivíduos e coletividades;
V. elaborar e prescrever condutas nutricionais para indivíduos sadios e
enfermos;
VI. recuperar e manter o estado nutricional dos indivíduos;
VII. planejar, executar e avaliar políticas públicas, programas e ações de
alimentação e nutrição.
Art. 6º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de Nutrição,
tomará como referencial os conteúdos que contemplam:
I. Biodisponibilidade de nutrientes e propriedades de compostos bioativos;
II. Técnica dietética e análise sensorial;
III. Controle higiênico-sanitário dos alimentos;
IV. Sistemas alimentares e sustentabilidade;
V. Rotulagem de alimentos;
VI. Necessidades e recomendações nutricionais nos diferentes ciclos de vida;
VII. Métodos de avaliação nutricional;
VIII. Planejamento e prescrição de planos alimentares; IX. Planejamento físico e
funcional de serviços de alimentação;
X. Planejamento e avaliação de cardápios para coletividades sadias e
enfermas;
XI. Gestão de materiais;
XII. Indicadores de qualidade na produção de refeições;
XIII. Epidemiologia e vigilância alimentar e nutricional;
XIV. Guia alimentar da população brasileira;
XV. Segurança alimentar e nutricional;
XVI. Políticas públicas de alimentação e nutrição;
XVII. Educação alimentar e nutricional;
XVIII. Bioquímica nutricional;
XIX. Triagem e avaliação do estado nutricional nas situações patológicas;
XX. Fisiopatologia e dietoterapia nas diferentes enfermidades.
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.

PORTARIA Nº 508, DE 31 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre o componente específico da área de
Medicina Veterinária 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 Medicina Veterinária, 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 Medicina
Veterinária, terá como subsídio as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação em Medicina Veterinária, Resolução CNE/CES n° 1, de 18 de fevereiro de 2003,
as normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação profissional.
Art. 4º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de Medicina
Veterinária, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes características:
I. reflexivo, crítico e criativo para tomada de decisões e resolução de problemas
no exercício profissional nas áreas de produção animal, produção de alimentos e em Saúde
Única;
II. humanista e ético no atendimento às necessidades de indivíduos, grupos
sociais e comunidades no âmbito da atuação profissional;
III. atento às atualidades, às inovações conceituais e tecnológicas e à sua
aplicabilidade no exercício profissional;
IV. proativo, colaborativo e resiliente para a atuação interdisciplinar e em
equipes multiprofissionais.
Art. 5º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de Medicina
Veterinária, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de formação, competências
para:
I. planejar, executar, gerenciar e avaliar programas, projetos, processos e ações
nas diferentes áreas da Medicina Veterinária;
II. executar avaliação clínica, interpretar sinais clínicos, exames complementares
e alterações morfofuncionais;
III. instituir diagnóstico, tratamento, prognóstico e medidas de controle e
profilaxia, individuais e populacionais, baseando-se nos mecanismos fisiopatológicos das
doenças que acometem os animais;
IV. desenvolver, programar, orientar e aplicar técnicas de criação, manejo,
nutrição, alimentação, melhoramento genético, produção, reprodução e sanidade em
consonância com os conceitos de bem-estar animal e de sustentabilidade;
V. atuar no processamento, na garantia da qualidade e na inspeção higiênica,
sanitária e tecnológica de produtos de origem animal;
VI. realizar perícias, elaborar e interpretar laudos técnicos em todos os campos
de conhecimento da Medicina Veterinária;
VII. pesquisar e elaborar trabalhos acadêmicos e/ou científicos;
VIII. desenvolver, no âmbito da Saúde Única, ações de prevenção, promoção,
proteção e recuperação.
Art.6º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de Medicina
Veterinária, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:
I. Morfofisiologia, Genética, Bioquímica, Biofísica, Microbiologia, Imunologia,
Parasitologia e Farmacologia;
II. Ciências humanas e sociais, Ética e Deontologia;
III. Clínica e Cirurgia veterinária;
IV. Administração, Economia, Agronegócio e Extensão;
V. Sanidade e produção animal; VI. Reprodução animal;
VII. Tecnologia e inspeção dos produtos de origem animal;
VIII. Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública;
IX. Etologia e bem-estar animal;
X. Ecologia e meio ambiente;
XI. Estatística e Informática.
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
PORTARIA Nº 510, DE 31 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre o componente específico da área de
Odontologia 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 Odontologia, 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
Odontologia, terá como subsídio as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação em Odontologia, Resolução CNE/CES n° 3, de 19 de fevereiro de 2002, as
normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação profissional.
Art. 4º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de
Odontologia, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes características:
I. generalista, dotado de sólida formação técnico-científica e ativo na
construção permanente de seu conhecimento;
II. humanista, ético e comunicativo, promotor da saúde integral do paciente,
atento às necessidades individuais e coletivas e transformador da realidade em benefício
da sociedade;
III. proativo e empreendedor, com atitude de liderança, capaz de administrar
serviços e equipes de saúde com equidade e apto à atuação em equipes multiprofissionais
e interdisciplinares;
IV. crítico, reflexivo e atuante na prática odontológica em todos os níveis de
atenção à saúde;
V. consciente e participativo frente às políticas sociais, culturais, econômicas e
ambientais e às inovações tecnológicas.
Art. 5º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de
Odontologia, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de formação, competências
para:
I. coletar, interpretar dados e analisar informações clínicas e epidemiológicas
relevantes à saúde no âmbito da odontologia;
II. diagnosticar afecções bucomaxilofaciais, problemas e agravos em saúde
bucal;
III. elaborar e executar planos de tratamento, garantindo a integralidade da
assistência nos diversos ciclos de vida;
IV. atuar na promoção, prevenção, manutenção, recuperação e vigilância da
saúde, em todos os seus níveis de complexidade;
V. planejar ações e administrar serviços de saúde públicos e privados,
individualmente e em equipes interdisciplinares e multidisciplinares;
VI. identificar e correlacionar problemas em saúde por meio da anamnese e de
exames complementares;
VII. dominar e prescrever o arsenal terapêutico coadjuvante ao tratamento
odontológico;
VIII. diagnosticar e planejar ações preventivas e interceptativas nas
maloclusões;
IX. promover, prevenir e recuperar a saúde bucal em todos os ambientes
pertinentes ao exercício profissional da odontologia;
X. acompanhar e incorporar inovações tecnológicas no exercício profissional;
XI. discernir os aspectos éticos e bioéticos no exercício profissional.
Art. 6º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de
Odontologia, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES
PORTARIA Nº 509, DE 31 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre o componente específico da área de
Nutrição 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 Nutrição, 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 Nutrição,
terá como subsídio as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em
Nutrição, Resolução CNE/CES n° 5, de 7 de novembro de 2001, as normativas associadas às
Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação profissional.
Art. 4º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de Nutrição,
tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes características:
I. generalista, com sólida formação científica, técnica e profissional, orientado
pelas melhores evidências científicas disponíveis para a tomada de decisões;
II. reflexivo e crítico no âmbito da segurança alimentar e nutricional e da
atenção dietética em relação aos determinantes ambientais, econômicos, políticos, sociais
e culturais;
III. colaborativo e comprometido com a atuação interdisciplinar e empático nas
relações interpessoais, pautado em princípios éticos e legais;
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I. Bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados da estrutura
e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações decorrentes do
processo saúde-doença;
II. Dimensões da relação indivíduo/sociedade, determinantes sociais, culturais e
comportamentais no processo de saúde-doença;
III. Aspectos éticos, bioéticos e legais no exercício profissional;
IV. Propedêutica clínica; V. Clínica odontológica integrada da infância e da
adolescência;
VI. Clínica odontológica integrada do adulto;
VII. Clínica odontológica integrada do idoso;
VIII. Odontologia em saúde coletiva;
IX. Biossegurança;
X. Inovação;
XI. Terapêutica medicamentosa.
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.

PORTARIA Nº 512, DE 31 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre o componente específico da área de
Tecnologia em Agronegócio 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 Tecnologia em Agronegócio, 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
Tecnologia em Agronegócio, terá como subsídio o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores
em Tecnologia, as normativas associadas e à legislação profissional.
Art. 4º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de
Tecnologia em Agronegócio, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes
características:
I. crítico, analítico, humanístico e com visão sistêmica das cadeias produtivas do
agronegócio;
II. empreendedor e inovador nas estratégias competitivas e soluções
tecnológicas para o desenvolvimento de negócios na agropecuária;
III. dinâmico e proativo, atento à qualidade e produtividade do agronegócio,
visando a otimização da produção e o uso eficiente dos recursos disponíveis;
IV. ético e responsável do ponto de vista econômico, ambiental e social no
setor do agronegócio, visando o crescimento econômico e o desenvolvimento
sustentável;
V. colaborativo e comunicativo, com capacidade de liderança e de relações
interpessoais na dinâmica dos diversos segmentos do agronegócio.
Art. 5º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de
Tecnologia em Agronegócio, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de
formação, competências para:
I. planejar, executar, controlar e avaliar projetos viáveis e sustentáveis do ponto
de vista econômico, ambiental e social no setor agropecuário;
II. compreender, interpretar e analisar as diversas cadeias produtivas do
agronegócio;
III. analisar e interpretar indicadores de mercado e prospectar alternativas de
recursos;
IV. formular estratégias competitivas e viabilizar soluções tecnológicas
inovadoras para o desenvolvimento sustentável do agronegócio;
V. avaliar e controlar desempenhos e custos de produção no agronegócio;
VI. gerenciar padrões de qualidade nos processos produtivos do setor
agropecuário;
VII. elaborar, implementar e gerenciar planos de negócios e marketing;
VIII. planejar e acompanhar a gestão de pessoas e os aspectos relacionados à
segurança do trabalho;
IX. analisar, planejar e executar a implantação de arranjos produtivos locais;
X. gerenciar empresas/propriedades rurais e promover o associativismo e o
cooperativismo;
XI. gerir as diferentes etapas e a dinâmica agropecuária no âmbito da
agricultura familiar ou patronal;
XII. analisar e aplicar a legislação vigente relativa às condições sanitárias e
fitossanitárias para cumprir as exigências de negociação de produtos agropecuários no
comércio nacional e internacional;
XIII. avaliar, gerir e monitorar os aspectos ambientais em todos os segmentos
do agronegócio;
XIV. avaliar, planejar e gerenciar processos de produção, transformação,
comercialização e logística no agronegócio.
Art. 6º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de
Tecnologia em Agronegócio, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:
I. Cadeias produtivas do agronegócio;
II. Gestão de pessoas e segurança do trabalho no agronegócio;
III. Economia e políticas públicas no agronegócio;
IV. Comercialização, marketing e ações empreendedoras no agronegócio;
V. Gestão financeira no agronegócio;
VI. Desenvolvimento sustentável no agronegócio;
VII. Inovações tecnológicas e novos mercados no agronegócio;
VIII. Gestão de logística e cadeia de suprimentos no agronegócio;
IX. Gestão da qualidade de processos e produtos do agronegócio.
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
PORTARIA Nº 511, DE 31 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre o componente específico da área de
Zootecnia do Enade 2019
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (Inep), no uso de suas 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 Zootecnia, 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
Zootecnia, terá como subsídio as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação em Zootecnia, Resolução CNE/CES n° 4, de 02 de fevereiro de 2006, as
normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação profissional.
Art. 4º A prova do Enade 2019, no componente específico da área Zootecnia,
tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes características:
I. crítico, com raciocínio lógico e interpretativo para identificar e solucionar
problemas relacionados aos sistemas de produção animal;
II. generalista no exercício da Zootecnia, adotando perspectivas
multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática;
III. ético, com consciência política, humanística e ambiental, com sólida
formação científica e tecnológica para atuar nas cadeias produtivas animais, do
agronegócio e da agricultura familiar, visando a melhoria da qualidade de vida;
IV. atento ao surgimento, ao desenvolvimento e à aplicação de novas
tecnologias relacionadas à produção animal, com o contínuo aprimoramento de suas
competências e habilidades profissionais;
V. inovador, empreendedor e estrategista, com capacidade de identificar e
atender demandas de mercado voltadas à produção animal.
Art. 5º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de
Zootecnia, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de formação, competências
para:
I. gerir e assumir responsabilidade técnica pelos sistemas de produção, de
processamento e de comercialização nos sistemas agroindustriais, agrosilvipastoris e na
agricultura familiar;
II. implantar, gerir e assessorar a criação de animais de interesse
zootécnico;
III. implantar, gerir e assessorar programas de melhoramento genético
animal;
IV. desenvolver atividades relacionadas à pesquisa e à extensão;
V. elaborar e interpretar laudos, relatórios e pareceres;
VI. classificar e tipificar carcaças;
VII. avaliar e promover a qualidade dos produtos de origem animal;
VIII. controlar a produção e a qualidade de alimentos para animais;
IX. avaliar e formular dietas para diferentes espécies e categorias animais;
X. gerenciar a profilaxia, a higiene e a biosseguridade nas criações animais,
promovendo a saúde e o bem-estar animal;
XI. diagnosticar variáveis ambientais e proporcionar condições adequadas ao
bem-estar animal;
XII. planejar e executar projetos e experimentos no âmbito zootécnico;
XIII. interpretar informações técnicas e científicas expressas nas formas escrita
e gráfica.
Art. 6º A prova do Enade 2019, no componente específico da área de
Zootecnia, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:
I. Genética, programas de melhoramento animal e conservação de recursos
genéticos;
II. Nutrição e produção de não ruminantes;
III. Nutrição e produção de ruminantes;
IV. Bromatologia e controle de qualidade de alimentos para animais;
V. Tecnologia e processamento de produtos de origem animal;
VI. Construções, instalações, equipamentos zootécnicos, bioclimatologia animal
e ambiência;
VII. Ecologia, gestão ambiental, manejo dos resíduos e dos dejetos oriundos da
produção animal;
VIII. Administração, economia e extensão rural;
IX. Etologia e bem-estar animal;
X. Reprodução animal e biotécnicas reprodutivas;
XI. Morfofisiologia vegetal, forragicultura, pastagens, conservação de forragens
e sistemas agrosilvipastoris;
XII. Aquicultura;
XIII. Química e Bioquímica animal;
XIV. Biologia celular, molecular e genômica;
XV. Estatística, experimentação e matemática aplicadas à Zootecnia;
XVI. Morfofisiologia animal;
XVII. Microbiologia zootécnica;
XVIII. Higiene, profilaxia e parasitologia animal;
XIX. Manejo e conservação do solo;
XX. Zootecnia de precisão.
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
PORTARIA Nº 513, DE 31 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre o componente específico da área de
Tecnologia em Estética e Cosmética 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 Tecnologia em Estética e Cosmética, 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 Tecnologia
em Estética e Cosmética, terá como subsídios o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de
Tecnologia, as normativas associadas ao Catálogo e à legislação profissional.
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