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PORTARIA Nº 401, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes
específicos da área de Ciência da Computação,
modalidade Bacharelado, no âmbito do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade),
edição 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e considerando o disposto na Lei nº 10.861, de 14
de abril de 2004, na Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018, na Portaria
MEC nº 494, de 8 de julho de 2021 e na Portaria nº 261, de 6 de março de 2020,
resolve:

Art. 1º A prova do Enade 2021 será constituída pelo componente de Formação
Geral, comum a todas as áreas, e pelo componente específico de cada área.

Parágrafo único. O concluinte terá 04 (quatro) horas para resolver as questões
de Formação Geral e do componente específico.

Art. 2º A prova do Enade 2021 terá, no componente de Formação Geral, 10
(dez) questões, sendo 02 (duas) discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha, envolvendo
situações-problema e estudos de caso.

Parágrafo único. As diretrizes para o componente de Formação Geral são
publicadas em Portaria específica.

Art. 3º A prova do Enade 2021 terá, no componente específico da área de
Ciência da Computação Bacharelado, 30 (trinta) questões, sendo 03 (três) discursivas e 27
(vinte e sete) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso.

Art. 4º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciência
da Computação Bacharelado, terá como subsídio:

I - as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Ciência da
Computação; e

II - as normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação
profissional.

Art. 5° A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciência da
Computação - Bacharelado, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes
características:

I - crítico na identificação e criativo na resolução de problemas computacionais,
contribuindo para o desenvolvimento de sua área e da sociedade, atento à possibilidade de
integração de diversas áreas de conhecimento;

II - racional na utilização dos recursos computacionais disponíveis, de acordo
com o contexto, com foco na eficiência e eficácia;

III - ético e reflexivo em relação ao impacto da computação e suas tecnologias
na sociedade e no ambiente;

IV - comprometido com a contínua atualização e aprimoramento de suas
competências e habilidades;

V - empreendedor e inovador, atento aos desafios computacionais e
tecnológicos contemporâneos;

VI - rigoroso científica e metodologicamente, com raciocínio lógico e capacidade
de abstração no desenvolvimento de soluções computacionais.

Art. 6° A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciência da
Computação - Bacharelado, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de
formação, competências para:

I - especificar, projetar, implementar, validar e promover a evolução de
sistemas computacionais (hardware e/ou software), empregando teorias, técnicas e
ferramentas adequadas;

II - gerenciar projetos de sistemas computacionais aplicando métodos, boas
práticas e ferramentas adequadas;

III - criar soluções algorítmicas para problemas em qualquer domínio de
conhecimento e de aplicação;

IV - identificar, gerenciar e mitigar os riscos envolvidos na concepção e no uso
de sistemas computacionais;

V - explorar os fundamentos da computação para estudos e avanços da área.
Art. 7º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciência

da Computação - Bacharelado, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:
I - Algoritmos e Estruturas de Dados;
II - Engenharia de Software;
III - Interação Homem-Computador;
IV - Ética, Computador e Sociedade;
V - Organização e Arquitetura de Computadores;
VI - Sistemas Operacionais;
VII - Lógica e Matemática Discreta;
VIII - Fundamentos e Técnicas de Programação;
XIX - Paradigmas de Linguagens de Programação;
X - Redes de Computadores;
XI - Inteligência Artificial;
XII - Bancos de Dados;
XIII - Computação Gráfica e Processamento de Imagem;
XIV - Teoria dos Grafos;
XV - Probabilidade e Estatística;
XVI - Sistemas Distribuídos;
XVII - Teoria da Computação;
XVIII - Compiladores;
XIX - Segurança da Informação.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANILO DUPAS RIBEIRO

PORTARIA Nº 402, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes
específicos da área de Ciências Biológicas,
modalidade Licenciatura, no âmbito do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade),
edição 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e considerando o disposto na Lei nº 10.861, de 14
de abril de 2004, na Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018, na Portaria
MEC nº 494, de 8 de julho de 2021 e na Portaria nº 261, de 6 de março de 2020,
resolve:

Art. 1º A prova do Enade 2021 será constituída pelo componente de Formação
Geral, comum a todas as áreas, e pelo componente específico de cada área.

Parágrafo único. O concluinte terá 04 (quatro) horas para resolver as questões
de Formação Geral e do componente específico.

Art. 2º A prova do Enade 2021 terá, no componente de Formação Geral, 10
(dez) questões, sendo 02 (duas) discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha, envolvendo
situações-problema e estudos de caso.

Parágrafo único. As diretrizes para o componente de Formação Geral são
publicadas em Portaria específica.

Art. 3º A prova do Enade 2021 terá, no componente específico da área de
Ciências Biológicas Licenciatura, 30 (trinta) questões, sendo 03 (três) discursivas e 27 (vinte
e sete) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso.

Art. 4º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciências
Biológicas Licenciatura, terá como subsídio:

I - as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Ciências
Biológicas;

II - as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, em nível Superior; e

III - as normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação
profissional.

Art. 5º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciências
Biológicas - Licenciatura, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes
características:

I - observador, crítico e integrador ao interpretar e avaliar os padrões e
processos biológicos e suas interfaces com outras áreas do saber;

II - comprometido com a produção e divulgação de conhecimento científico, a
transformação social e a educação emancipatória e inclusiva;

III - ético, com responsabilidades social e ambiental, comprometido com a sua
contínua atualização profissional;

IV - consciente de sua responsabilidade como educador frente à comunidade,
nos vários contextos de atuação profissional, compreendendo a ciência como uma
atividade inovadora que pode trazer benefícios à sociedade;

V - empático, propositivo e colaborativo nas relações interpessoais que
envolvem o mundo do trabalho;

VI - sensível às questões ligadas aos direitos humanos, identidade de gênero,
diversidade sociocultural e ambiental no contexto escolar;

VII - criativo e empreendedor, capaz de conceber e executar ideias inovadoras,
para o desenvolvimento científico humano, de sociedades sustentáveis e promovendo o
uso responsável de novas tecnologias.

Art. 6º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciências
Biológicas - Licenciatura, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de formação,
competências para:

I - elaborar, executar e gerenciar programas e projetos nas áreas de
Biodiversidade e Ambiente, Saúde, Biotecnologia e Ensino;

II - identificar e problematizar questões inerentes às Ciências Biológicas,
incluindo seus aspectos científicos, históricos e filosóficos;

III - realizar consultorias educacionais e outras atividades afins definidas na
legislação e em políticas públicas;

IV - executar técnicas básicas e aplicadas, em laboratório e em campo, no
contexto educacional;

V - realizar atividades de gestão educacional nos diversos espaços
institucionais;

VI - instrumentalizar a comunidade escolar para a prática social crítica,
emancipatória e transformadora;

VII - desenvolver produtos e processos de inovação científica, tecnológica e
educacional;

VIII - elaborar, aplicar e avaliar estratégias pedagógicas e materiais didáticos;
IX - desenvolver e aplicar estratégias de avaliação na prática docente;
X - comunicar e divulgar o conhecimento científico.
Art. 7º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciências

Biológicas - Licenciatura, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:
I - Morfofisiologia animal;
II - Bioquímica e Biofísica;
III - Microbiologia, Imunologia e Parasitologia;
IV - Biologia Celular e do Desenvolvimento;
V - Genética e Biotecnologia;
VI - Evolução;
VII - Zoologia;
VIII - Botânica;
IX - Ecologia e Biodiversidade;
X - Biologia da Conservação e Sustentabilidade
XI - Educação Ambiental;
XII - Ambiente e Saúde;
XIII - Bioestatística;
XIV - Biogeografia e Paleontologia;
XV - Bioética;
XVI - Legislação e políticas públicas educacionais;
XVII - Planejamento e métodos em pesquisa educacional;
XVIII - Didática para o ensino de Ciências e de Biologia;
XIX - Currículo no ensino de Ciências e de Biologia.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANILO DUPAS RIBEIRO

PORTARIA Nº 403, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes
específicos da área de Ciências Biológicas,
modalidade Bacharelado, no âmbito do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade),
edição 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e considerando o disposto na Lei nº 10.861, de 14
de abril de 2004, na Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018, na Portaria
MEC nº 494, de 8 de julho de 2021 e na Portaria nº 261, de 6 de março de 2020,
resolve:

Art. 1º A prova do Enade 2021 será constituída pelo componente de Formação
Geral, comum a todas as áreas, e pelo componente específico de cada área.

Parágrafo único. O concluinte terá 04 (quatro) horas para resolver as questões
de Formação Geral e do componente específico.

Art. 2º A prova do Enade 2021 terá, no componente de Formação Geral, 10
(dez) questões, sendo 02 (duas) discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha, envolvendo
situações-problema e estudos de caso.

Parágrafo único. As diretrizes para o componente de Formação Geral são
publicadas em Portaria específica.

Art. 3º A prova do Enade 2021 terá, no componente específico da área de
Ciências Biológicas Bacharelado, 30 (trinta) questões, sendo 03 (três) discursivas e 27 (vinte
e sete) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso.

Art. 4º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciências
Biológicas Bacharelado, terá como subsídio:

I - as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Ciências
Biológicas; e

II - as normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação
profissional.

Art. 5º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciências
Biológicas - Bacharelado, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes
características:

I - observador, crítico e integrador ao interpretar e avaliar os padrões e
processos biológicos e suas interfaces com outras áreas do saber;

II - ético, com responsabilidades social e ambiental, comprometido com a sua
contínua atualização profissional;

III - empático, propositivo e colaborativo nas relações interpessoais que
envolvem o mundo do trabalho;

IV - comprometido com a produção e divulgação de conhecimento científico e
a transformação social;

V - consciente de sua responsabilidade, nos vários contextos de atuação
profissional, frente a comunidade compreendendo a ciência como uma atividade inovadora
que pode trazer benefícios à sociedade;

VI - criativo e empreendedor, capaz de conceber e executar ideias inovadoras,
para o desenvolvimento científico humano, de sociedades sustentáveis e promovendo o
uso responsável de novas tecnologias.
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Art. 6º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciências
Biológicas - Bacharelado, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de formação,
competências para:

I - identificar e problematizar questões inerentes às Ciências Biológicas,
incluindo seus aspectos científicos, históricos e filosóficos;

II - elaborar, executar e gerenciar programas e projetos nas áreas de
Biodiversidade e Ambiente, Saúde e Biotecnologia;

III - emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios, responsabilizando-se
tecnicamente de acordo com a legislação e normas vigentes;

IV - realizar consultorias, perícias e outras atividades afins definidas na
legislação e em políticas públicas;

V - executar técnicas básicas e aplicadas, em laboratório e em campo;
VI - comunicar e divulgar o conhecimento científico;
VII - desenvolver produtos e processos de inovação científica e tecnológica;
VIII - atuar como educador em ambientes não formais de aprendizagem.
Art. 7º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Ciências

Biológicas - Bacharelado, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:
I - Morfofisiologia animal;
II - Bioquímica e Biofísica;
III - Microbiologia, Imunologia e Parasitologia;
IV - Biologia Celular e do Desenvolvimento;
V - Genética e Biotecnologia;
VI - Evolução;
VII - Zoologia;
VIII - Botânica;
IX - Ecologia e Biodiversidade;
X - Biologia da Conservação e Sustentabilidade
XI - Educação Ambiental;
XII - Ambiente e Saúde;
XIII - Bioestatística;
XIV - Biogeografia e Paleontologia;
XV - Bioética;
XVI - Biossegurança;
XVII - Legislação e políticas públicas aplicadas às ciências biológicas;
XVIII - Planejamento experimental e métodos em pesquisa.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANILO DUPAS RIBEIRO

PORTARIA Nº 404, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes
específicos da área de Letras Português-Inglês,
modalidade Licenciatura, no âmbito do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade),
edição 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e considerando o disposto na Lei nº 10.861, de 14
de abril de 2004, na Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018, na Portaria
MEC nº 494, de 8 de julho de 2021 e na Portaria nº 261, de 6 de março de 2020,
resolve:

Art. 1º A prova do Enade 2021 será constituída pelo componente de Formação
Geral, comum a todas as áreas, e pelo componente específico de cada área.

Parágrafo único. O concluinte terá 04 (quatro) horas para resolver as questões
de Formação Geral e do componente específico.

Art. 2º A prova do Enade 2021 terá, no componente de Formação Geral, 10
(dez) questões, sendo 02 (duas) discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha, envolvendo
situações-problema e estudos de caso.

Parágrafo único. As diretrizes para o componente de Formação Geral são
publicadas em Portaria específica.

Art. 3º A prova do Enade 2021 terá, no componente específico da área de
Letras Português-Inglês Licenciatura, 30 (trinta) questões, sendo 03 (três) discursivas e 27
(vinte e sete) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso.

Art. 4º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Letras
Português-Inglês Licenciatura, terá como subsídio:

I - as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Letras;
II - as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da

Educação Básica, em nível Superior; e
III - as normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação

profissional.
Art. 5º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Letras

Português-Inglês Licenciatura, tomará como referência do perfil do egresso as seguintes
características:

I - sensível às diferenças interculturais;
II - crítico na articulação e na transposição de questões teóricas e práticas;
III - reflexivo na mobilização de recursos linguísticos e teórico-metodológicos

com vistas à prática docente em língua portuguesa, língua inglesa e respectivas
literaturas;

IV - comprometido com uma formação docente contínua, investigativa,
propositiva, empática e crítica, em constante diálogo com as diferentes áreas de
conhecimento.

Art. 6º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Letras
Português-Inglês Licenciatura, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de
formação, competências para:

I - perceber diferentes linguagens como espaços de construção de sentidos;
II - reconhecer e respeitar as diferenças culturais e as formas de uso das

linguagens em diversos contextos e práticas;
III - compreender e analisar manifestações literárias e suas relações com outras

linguagens;
IV - analisar a organização discursiva em processos de construção de sentidos

dos elementos linguísticos em diversas práticas sócio-histórico-culturais;
V - compreender e produzir textos nas línguas portuguesa e inglesa em diversas

modalidades, considerando diferentes contextos sócio-histórico-culturais;
VI - entender e se posicionar sobre os processos de leitura e seus

desdobramentos nas práticas cotidianas, especialmente em relação ao exercício
profissional;

VII - analisar os conteúdos e as perspectivas teóricas adotadas nos estudos
linguísticos e literários e suas implicações na atuação docente;

VIII - conhecer, analisar e utilizar diversas tecnologias da informação e da
comunicação, articulando-as à prática docente;

IX - articular teorias de ensino-aprendizagem de línguas portuguesa e inglesa e
suas respectivas literaturas na proposição de ações pedagógicas;

X - reconhecer e propor práticas investigativas relacionadas ao ensino-
aprendizagem de línguas portuguesa e inglesa e suas respectivas literaturas.

Art. 7º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Letras
Português-Inglês Licenciatura, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:

I - Concepções de língua(gem);
II - Correntes linguísticas;
III - Processos de letramentos;
IV - Articulações entre literatura, cultura e diversidade cultural;
V - Teorias de aquisição e aprendizagem de língua portuguesa e de língua

inglesa;
VI - Métodos e abordagens de ensino de língua portuguesa e de língua inglesa

e de suas respectivas literaturas na Educação Básica;
VII - Processos de variação linguística;

VIII - Aspectos pragmático-discursivos, fonológicos, morfossintáticos e léxico-
gramaticais nos processos de compreensão e produção de textos orais, escritos e
visuais;

IX - Gêneros discursivos e textuais em diferentes modalidades e áreas do
conhecimento;

X - Aspectos e contextos de produção-recepção do texto literário;
XI - Construções de cânones literários;
XII - Períodos e gêneros literários;
XIII - Interfaces das literaturas com demais sistemas artísticos e midiáticos;
XIV - Relações das literaturas com outras áreas do conhecimento;
XV - Tecnologias da informação e da comunicação no ensino-aprendizagem de

língua portuguesa e de língua inglesa e de suas respectivas literaturas na Educação
Básica;

XVI - Processos avaliativos de ensino-aprendizagem de língua portuguesa e de
língua inglesa e de suas respectivas literaturas na Educação Básica;

XVII - Processos de construção identitária do professor-pesquisador de língua
portuguesa e de língua inglesa e de suas respectivas literaturas.

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

DANILO DUPAS RIBEIRO

PORTARIA Nº 405, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre diretrizes de prova e componentes
específicos da área de Física, modalidade
Licenciatura, no âmbito do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e considerando o disposto na Lei nº 10.861, de 14
de abril de 2004, na Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018, na Portaria
MEC nº 494, de 8 de julho de 2021 e na Portaria nº 261, de 6 de março de 2020,
resolve:

Art. 1º A prova do Enade 2021 será constituída pelo componente de Formação
Geral, comum a todas as áreas, e pelo componente específico de cada área.

Parágrafo único. O concluinte terá 04 (quatro) horas para resolver as questões
de Formação Geral e do componente específico.

Art. 2º A prova do Enade 2021 terá, no componente de Formação Geral, 10
(dez) questões, sendo 02 (duas) discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha, envolvendo
situações-problema e estudos de caso.

Parágrafo único. As diretrizes para o componente de Formação Geral são
publicadas em Portaria específica.

Art. 3º A prova do Enade 2021 terá, no componente específico da área de Física
Licenciatura, 30 (trinta) questões, sendo 03 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de múltipla
escolha, envolvendo situações-problema e estudos de caso.

Art. 4º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Física
Licenciatura, terá como subsídio:

I - as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Física;
II - as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da

Educação Básica, em nível Superior; e
III - as normativas associadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à legislação

profissional.
Art. 5° A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Física -

Licenciatura, tomará como referência do perfil do concluinte as seguintes características:
I - rigoroso com a metodologia e linguagem científica na sua atuação;
II - comprometido permanentemente com a sua formação e atento ao

surgimento de novos conceitos, tecnologias e desafios;
III - cientificamente curioso acerca dos fenômenos da natureza e empenhado na

ampliação do seu conhecimento;
IV - consciente da importância da Física e de seus contextos interdisciplinares

para o desenvolvimento da sociedade e de outras áreas do conhecimento;
V - crítico, reflexivo, criativo e persistente na resolução de problemas;
VI - ético e humanista, sensível aos aspectos sociais e ambientais no

atendimento às demandas da sociedade;
VII - sensível às necessidades de cada indivíduo no processo de ensino-

aprendizagem;
VIII - respeitoso e empático na relação professor-aluno;
IX - comprometido com a difusão do conhecimento científico, promovendo o

desenvolvimento da curiosidade científica
Art. 6° A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Física -

Licenciatura, avaliará se o concluinte desenvolveu, no processo de formação, competências
para:

I - reconhecer e avaliar conceitos físicos;
II - modelar fenômenos físicos e identificar seus limites de validade;
III - planejar e conduzir experimentos, utilizando elementos básicos da

instrumentação científica e avaliar seus resultados;
IV - representar e interpretar grandezas físicas em gráficos, diagramas e

esquemas;
V - realizar estimativas numéricas na análise de situações e fenômenos

físicos;
VI - diagnosticar situações-problema no âmbito da física e subsidiar a

implementação de soluções;
VII - identificar e desenvolver aplicações tecnológicas baseada na Física;
VIII - elaborar, avaliar e adaptar criticamente materiais didáticos e

experimentos didático-científicos;
IX - elaborar e implementar estratégias de ensino da Física de diferentes

naturezas e origens, estabelecendo seus objetivos educacionais e de aprendizagem de
forma contextualizada;

X - organizar e desenvolver atividades educacionais em situações cotidianas em
consonância com a realidade social;

XI - organizar e desenvolver práticas avaliativas do processo de ensino-
aprendizagem para a melhoria do ensino da Física;

XII - utilizar, desenvolver e avaliar uso das novas tecnologias da informação e
comunicação no processo de ensino-aprendizagem-avaliação.

Art. 7º A prova do Enade 2021, no componente específico da área de Física -
Licenciatura, tomará como referencial os conteúdos que contemplam:

I - Física básica: Mecânica e Termodinâmica;
II - Física básica: Eletricidade e Magnetismo;
III - Física básica: Ondulatória e Ótica;
IV - Introdução a Física Moderna;
V - Fundamentos históricos, epistemológicos e sociológicos da Física e do

ensino da Física;
VI - Políticas educacionais e o ensino da Física;
VII - Organização didático-curricular para o ensino da Física;
VIII - Metodologias para o ensino da Física;
IX - Tecnologias da comunicação e informação no ensino da Física.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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