
Estado recebe mais 47 mil doses pediátricas contra a 
Covid-19 e inicia distribui imunizantes
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Enade: estudantes têm até sábado 
para preencher questionário
 Alunos que farão 
o Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes 
(Enade) 2022 têm até sá-
bado (26) para preencher o 
Questionário do Estudante. 
O instrumento, que é obriga-
tório, deve ser respondido 
até as 23h59 (horário de 
Brasília) por meio da página 
do Enade.
 A prova do exame 
será aplicada no domingo, 
27 de novembro. Apenas 
após responder o ques-
tionário é que o estudante 
conseguirá visualizar seu 
Cartão de Confirmação da 
Inscrição, que contém as 
informações sobre o local 
de prova.
 Segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), até o último 
domingo (20), 405.201 mil 
estudantes já haviam preen-
chido o questionário. Esse 
número representa 67,75% 
dos 598.116 estudantes 
concluintes inscritos no exa-
me.
 “O questionário 
deve ser respondido exclu-
sivamente pelo estudan-
te, não sendo admitidas 
quaisquer manipulações, 
influências ou pressões de 
terceiros”, alertou o Inep. 
Ele destacou ainda que as 
respostas específicas de 
cada participante são sigi-
losas e serão tratadas em 

conjunto com as respostas 
dos demais, por curso de 
graduação, para a geração 
de estatísticas e indicadores 
educacionais.

Regularidade
 A realização da 
prova e o preenchimento do 
Questionário do Estudante 
asseguram a regularidade 
dos estudantes inscritos 
junto ao Enade. O não cum-
primento de um desses ins-
trumentos impossibilita a 
colação de grau.
 Em 2022, o Enade 
avaliará cursos de bacha-
relado das áreas de admi-
nistração, administração 
pública, ciências contábeis, 
ciências econômicas, direi-
to, jornalismo, psicologia, 
publicidade e propaganda, 
relações internacionais, se-
cretariado executivo, serviço 

social, teologia e turismo.
 Também serão 
avaliados os cursos superio-
res de tecnologia das áreas 
de comércio exterior, design 
de interiores, design gráfico, 
design de moda, gastro-
nomia, gestão comercial, 
gestão da qualidade, gestão 
pública, gestão de recursos 
humanos, gestão financeira, 
logística, marketing e pro-
cessos gerenciais.

Avaliação
 O Enade avalia o 
rendimento dos concluintes 
dos cursos de graduação 
em relação aos conteúdos 
programáticos previstos 
nas diretrizes curriculares 
dos cursos, o desenvolvi-

mento de competências e 
habilidades necessárias ao 
aprofundamento da forma-
ção geral e profissional, bem 
como o nível de atualização 
dos estudantes com relação 
à realidade brasileira e mun-
dial.
 Aplicado pelo Inep 
desde 2004, o Enade inte-
gra o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Su-
perior (Sinaes), composto 
também pela avaliação de 
cursos de graduação e pela 
avaliação institucional. Jun-
tos, eles formam o tripé ava-
liativo que permite conhecer 
a qualidade dos cursos e 
instituições de educação 
superior brasileiras.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br  A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) 
recebeu nesta terça-feira 
(22) 47.830 doses de Co-
ronaVac para crianças de 3 

a 4 anos de idade. Os imu-
nizantes desembarcaram 
no Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em São José 
dos Pinhais, às 8h30, no 

voo LA-3272, e já estão no 
Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar), em 
Curitiba.
 Para o secretá-
rio de Estado da Saúde, 
Beto Preto, a vacinação 
continua sendo a opção 
efetiva contra o coronaví-
rus. “Com o aumento dos 
casos de Covid, manter a 
imunização em dia, com 
o esquema primário e as 

doses de reforço torna-
-se fundamental tanto em 
adultos quanto em crian-
ças”, reforçou.
 O Estado continua 
o processo de descentra-
lização das vacinas para 
as Regionais de Saúde e 

fará nesta terça-feira (22) 
um envio complementar 
de 101.840 imunizantes, 
por solicitação dos muni-
cípios.
 A remessa tem 
23.130 vacinas da Pfizer/
BioNTech, sendo 240 do-

ses para pessoas acima 
de 12 anos e 22.890 doses 
pediátricas (5 a 11 anos); 
54.800 AstraZeneca para 
a população a partir de 12 
anos; e 23.910 CoronaVac 
para a primeira dose (D1) 
de crianças de 3 a 4 anos.


