Sistema Enade – Visão do Estudante
Orientações ao Estudante Concluinte Inscrito no Enade 2019

A participação ativa e correta do estudante no Enade é fundamental para o bom andamento dos
procedimentos estabelecidos, bem como para sua própria situação de regularidade no Exame.
Assim, é importante que cada estudante concluinte inscrito no Exame seja orientado e alertado
com relação a todos os procedimentos sob sua responsabilidade, conhecendo também as
opções do Sistema Enade que lhe são pertinentes.

Primeiro Acesso
O acesso ao Ambiente do estudante no Sistema Enade é realizado de forma semelhante à dos
demais usuários. Para realizar o primeiro acesso, o Estudante deve selecionar a opção
correspondente na tela inicial do sistema:

A seguir, será necessário informar o CPF, a data de nascimento e um e-mail de contato, único e
válido. O sistema permite que apenas um número de CPF seja vinculado a cada conta de e-mail.
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Após a autenticação, caso o Estudante ainda não tenha sido inscrito no Enade, será apresentada
uma mensagem de aviso, indicando que ele deve procurar pelo coordenador do seu curso para
maiores esclarecimentos sobre sua participação no Exame:
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Alterar Senha do Sistema
Caso necessário, o menu Alterar senha apresenta a tela abaixo, com as regras para criação da
senha:

3

Sistema Enade – Visão do Estudante
Ambiente do estudante
O estudante concluinte inscrito pelo Coordenador do Curso, ao acessar o Sistema Enade,
visualiza a página Ambiente do estudante, como exemplifica a tela abaixo. Esse espaço
contempla o status do estudante concluinte em cada uma das ações que são de sua
responsabilidade, incluindo os períodos para a realização de cada uma delas.

Importante!
O Estudante concluinte inscrito somente terá acesso ao local de prova após o preenchimento
do Questionário do Estudante.
Nos campos Status, o estudante poderá verificar a situação de deferimento de suas solicitações
de Atendimento Especializado e/ou Específico, quando for o caso.
Atenção!
O estudante deve observar a área de enquadramento do seu curso para evitar dúvidas no dia
da prova do Enade, pois as provas são elaboradas e identificadas pelas áreas de enquadramento
e não pelo nome do curso, uma vez que cursos de uma mesma área podem ter denominações
diferentes.
Em caso de dúvidas, o estudante deverá entrar em contato com o seu Coordenador de Curso.

Cadastro do Estudante
Uma vez inscrito no Enade, o Estudante concluinte deverá preencher seu Cadastro entre os dias
01 de julho e 21 de novembro de 2019. Essa ação deve ser realizada no Sistema Enade por meio
do menu Cadastro do estudante ou pelo botão Acessar no Ambiente do estudante.
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Apresenta-se, então, a tela a seguir para o preenchimento das informações de endereço e
contato. Os campos marcados com o asterisco são obrigatórios:

Uma vez preenchida as informações, o estudante deverá clicar no botão Confirmar e ficar atento
à caixa de confirmação para se certificar que os dados foram salvos com sucesso:
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Após o preenchimento do cadastro e da confirmação que as informações foram salvas, no
Ambiente do estudante, o Status referente ao cadastro deverá apresentar a informação
“Realizado”.

Informações sobre o Curso e casos de dupla graduação
A seguir, no Ambiente do estudante são apresentadas informações sobre o Curso no qual ele
foi inscrito.
Caso o estudante possua mais de uma inscrição no Enade 2019, ele deverá indicar, entre os dias
03 de setembro e 01 de outubro, no Ambiente do estudante, em qual curso prefere participar
do Exame. Essa ação define qual Questionário e qual Prova serão disponibilizados ao estudante,
e pode ser realizada por meio do botão Indique o Curso do campo Informações do Curso.

Atendimentos Especializado e Específico
Os Atendimentos Especializado e Específico devem ser solicitados pelo próprio estudante
concluinte a partir do Menu Atendimentos de Prova ou pelos respectivos botões de Acessar no
Ambiente do Estudante:
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Ambiente do estudante

Ao solicitar atendimento especializado, será apresentada a tela a seguir, onde o estudante
deverá informar a deficiência ou condição especial que motiva a solicitação e os auxílios ou
recursos necessários e realizar o envio de documento comprobatório, caso seja solicitado pelo
sistema. Ao realizar essa solicitação, o estudante deve estar ciente das condições, conforme
declaração apresentada na tela, e também dispor da documentação comprobatória da sua
situação.

De forma semelhante, o estudante deverá solicitar o atendimento específico, caso necessário:
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[IMPORTANTE]
Com relação à solicitação de Atendimento Especializado e/ou Específico, verificou-se, nas
edições anteriores do Exame, ocorrências de estudantes que não conseguiram realizar a prova
porque não solicitaram os atendimentos com antecedência no Sistema Enade.
Caso a demanda seja solicitada no dia do exame, haverá a possibilidade da não disponibilidade
do(s) recurso(s) para a realização das provas.
[ATENÇÃO]
Cabe ao estudante solicitar o atendimento especializado/específico e os recursos necessários,
no período estabelecidos no Edital Inep nº 43/2019.
O atendimento ofertado considera as condições prevista no Edital Enade nº 43/2019.
Atenção ao prazo: as solicitações devem ser apresentadas entre os dias 02 e 13 de setembro de
2019.

A situação de deferimento da solicitação poderá ser acompanhada pelo Ambiente do
Estudante:
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Atendimento pelo Nome Social
Se necessário, o estudante poderá solicitar atendimento por seu nome social. Para isso, o
estudante deverá clicar no botão Acessar do campo Atendimento pelo nome Social, conforme
tela a seguir:

[ATENÇÃO] O estudante deve estar atento à documentação exigida para análise, sem a qual a
solicitação não poderá ser atendida.

Atenção ao prazo: a solicitação de atendimento por nome social deve ser apresentada entre os
dias 02 e 13 de setembro de 2019.

Questionário do Estudante
Um procedimento muito importante é o preenchimento do Questionário do Estudante,
instrumento obrigatório do Enade, sem o qual o Estudante ficará em situação de irregularidade
junto ao Exame.
O acesso ao questionário é realizado por meio do menu Questionário do Estudante:
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Ao acessar o Questionário do Estudante, o Sistema apresentará uma tela como a que segue:

ATENÇÃO: Ressalta-se que as informações coletadas por meio do questionário servirão de
subsídios às políticas públicas para Educação no Brasil e também para o cálculo dos Indicadores
de Qualidade da Educação Superior. Assim, o questionário deve ser respondido sempre com a
máxima seriedade e fidedignidade.
Todas as questões devem ser respondidas, caso contrário o Sistema Enade apresentará
mensagem informando que o preenchimento está incompleto:
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O preenchimento completo do questionário permitirá que o estudante tenha acesso a seu
cartão de inscrição com informações e recomendações sobre a participação na prova.
Atenção ao prazo: o preenchimento do Questionário do Estudante deverá ser realizado entre os
dias 02 de setembro e 21 de novembro de 2019.

[ATENÇÃO] O preenchimento do questionário do estudante no prazo estipulado é requisito
obrigatório do Enade! Essa é uma das condições necessárias para que o estudante tenha
atestada sua regularidade junto ao Exame e possa colar grau.

Cartão de inscrição
Após o preenchimento do Questionário, o estudante poderá acessar seu cartão de inscrição por
meio do menu Cartão de Inscrição.

[ATENÇÃO] O Cartão de inscrição apresenta algumas das principais regras para realização da
prova definidas pelo Edital do Enade. A não observância dessas instruções poderá prejudicar a
participação do estudante na prova ou, ainda, causar a sua eliminação.
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Algumas das situações que podem causar a eliminação do estudante no dia da prova são:







Utilizar o celular e outros equipamentos eletrônicos;
Utilizar indumentária não permitida/autorizada, como por exemplo boné;
Desrespeitar os aplicadores do exame;
Tumultuar o local do exame;
Recusar-se a cumprir determinações do Edital;
Utilizar o celular após o término da prova dentro do ambiente da prova.

[Atenção] O local de prova não é apenas a sala de aula onde foi realizada a prova, mas todo o
prédio onde está sendo realizada a aplicação do Exame.
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Local de Prova
As informações sobre o local onde o estudante realizará a prova só poderão ser acessadas após
o preenchimento do Questionário do Estudante!
O estudante deverá verificar seu local de prova com antecedência para evitar imprevistos no dia
da realização da Exame.

Acompanhamento das Inscrições
O estudante pode acompanhar suas inscrições no Enade pela opção do menu Minhas Inscrições:

Ao acessar essa opção, são listadas todas as inscrições do estudante no Enade:
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Ao clicar na lupa do campo “Ações”, apresentam-se as informações detalhadas da respectiva
inscrição:
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Boletim de desempenho
Na menu Boletim de Desempenho o estudante terá acesso ao seu boletim com informações
sobre seu desempenho e algumas comparações estatísticas.
Ressalta-se que apenas o estudante, em seu ambiente restrito, pode visualizar essas
informações.

Os resultados de desempenho individuais são disponibilizados no Sistema Enade e apresentam,
primeiramente, as notas do estudante no Enade (Formação Geral, Componente Específico e
Nota Final), como exemplificado na imagem abaixo:

Junto aos resultados individuais de desempenho, no boletim também são disponibilizadas
estatísticas básicas da prova: dados para comparação do resultado individual com os
desempenhos dos demais estudantes do Curso e com os estudantes da mesma área de avaliação
no Brasil, na região e na UF.
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Observações importantes:
Em síntese, é importante que o Coordenador do Curso oriente os estudantes concluintes
inscritos no Enade a:








Acompanhar todos os passos do processo e sempre observar os prazos estabelecidos;
Solicitar o Atendimento Especializado ou Específico e os recursos necessários, além de
acompanhar o deferimento/indeferimento de sua solicitação;
Solicitar o Atendimento por nome Social, quando necessário;
Responder ao Questionário do Estudante no prazo estabelecido destacando que o não
preenchimento deixará o estudante em situação irregular junto ao Enade;
Verificar com atenção e antecedência o local de prova e atentar à data e ao horário de
início do Exame;
No dia da prova, levar documento de identificação válido, nos termos do Edital do
Enade;
Ler o edital do Enade, a fim de evitar situações que possam prejudicar a avaliação e/ou
provocar sua eliminação do Exame, fazendo com que fique em situação irregular e
impedindo-o de colar grau até a sua regularização.
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