ETAPA

PERÍODO

RESP.

DÚVIDAS
Como o
estudante
acessa o
sistema para
preenchimento
do cadastro?

RESPOSTA

ENCAMINHAMENTO

O cadastro do estudante deve ser realizado pelo
endereço <enade.inep.gov.br>
Antes de preencher o cadastro, o estudante
deverá criar senha de acesso para o Sistema
Enade, no endereço <sso.acesso.gov.br>, que
deverá ser memorizada e/ou anotada em local
O/A coordenador/a deverá divulgar junto aos estudantes inscritos
seguro.

na modalidade CONCLUINTE o passo a passo para o cadastro
no Sistema Enade. O estudante deverá realizar o seu cadastro
no referido sistema no período de 19 de julho a
13 de novembro de 2021.
Link do passo a passo
para a realização do cadastro do estudante no Sistema Enade:
https://drive.google.com/file/d/1hkx12bhGY2rr_2rCskrG8vj0qDERi
IYM/view?usp=sharing

Quem preenche
o cadastro? Os
ingressantes e
os concluintes?
Apenas os estudantes CONCLUINTES
estudantes concluintes habilitados

Até o dia 13 de
novembro de
2021 às 23h59

Estudante

preenchem o cadastro no sistema do ENADE.
Segue link com as orientações:
https://drive.google.com/file/d/1hkx12bhGY2rr_2r
CskrG8vj0qDERiIYM/view?usp=sharing

Estudante
inscrito como
ingressante
Estudantes ingressantes não precisam acessar o
precisa acessar sistema do ENADE
o sistema do
ENADE?

O/A coordenador/a deverá divulgar junto aos estudantes inscritos
no Enade - modalidade CONCLUINTE as atribuições que eles

deverão conhecer e realizar acerca do processo. Segue link do
material para divulgação:
https://drive.google.com/file/d/1uAmZgKl7WyQvMSjmtV3FPYSS8
KcG-zYu/view?usp=sharing

Alteração do local de prova do
estudante vinculado a curso de
Educação a Distância (EaD) ou que
esteja em mobilidade acadêmica

Em quais
situações pode
fazer alteração
do local de
prova?

Até o dia 31 de
agosto de 2021
às 23h59

Procurador
educacional
institucional
e
coordenado
r de curso

A alteração do local de prova só é possível para
alunos vinculados a curso de Educação a
Distância (EaD) ou que esteja em mobilidade
acadêmica

O estudante
concluinte
inscrito que
colar grau até
29 de agosto
pode ser
excluído do
sistema do
ENADE?

O estudante concluinte que colar grau até o dia
29/08/2021 DEVERÁ ser excluído do sistema do
ENADE

O/A coordenador/a deverá acessar o Sistema Enade e seguir o
passo a passo para efetuar a exclusão:
1 - acessar o
sistema ENADE;
2 - consultar inscritos;
3 - informar o nome do curso;
4 - clicar em pesquisar;
5 - na lista de inscritos escolher a opção excluir.

Como ter
acesso a lista
dos estudantes
que colaram
grau até o dia
29/08/2021?

O DRCA irá fornecer a lista dos estudantes que
colarem grau até o referido prazo, ficando
disponível no relatório do sieweb.

