ALUNOS CONCLUINTES ENADE PRECISAM FAZER O CADASTRO NO
PORTAL DO INEP
- ORIENTAÇÕES É responsabilidade do ALUNO preencher algumas informações pessoais e solicitar,
caso necessário, atendimento especializado e/ou específico.
CADASTRO PARTICIPANTES ENADE – CONCLUINTES
É nesse Cadastro que o aluno receberá a senha com a qual fará todo o acompanhamento de sua
inscrição, a consulta do seu local de prova, o acesso ao Questionário do Estudante e a
conferência de seu resultado individual. O e-mail e telefone cadastrados também serão
utilizados pelo Inep para o envio de informações referentes ao exame. O cadastro deve feito
até às 23h59 do dia 21/11/2018, data antes da aplicação da Prova. Já as solicitações de
atendimento especial terminam antes, e devem ser feitas:
- Atendimento Especializado e/ou Específico: de 14/08/2018 a 03/09/2018; e
- Atendimento por Nome Social: de 04/09/2018 até às 23h59 do dia 10/09/2018.
PARA REALIZAR O CADASTRO OS ALUNOS DEVEM INFORMAR:





Número do CPF;
Número de telefone e um endereço de e-mail válidos;
Solicitar, caso necessário, atendimento especializado ou específico (até 3 de setembro);
O participante que cursar mais de uma graduação deve escolher o curso em que prefere
realizar a prova.

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE:
É obrigatório para o aluno participante responder ao Questionário do Estudante, um dos
quesitos, juntamente com a realização da prova, para obtenção de regularidade no Enade. Não
será possível responder ao questionário depois da aplicação do Exame.
ENADE – O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes é componente curricular
obrigatório dos cursos de graduação e consiste em uma avaliação individual de desempenho
do estudante e um questionário do estudante. No histórico escolar do Estudante ficará
registrada a situação de regularidade em relação à obrigação de participação do Enade.
O CADASTRO E O QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE SÃO DE
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA A REGULARIDADE DO ENADE.
ALUNOS IRREGULARES NÃO PODERÃO COLAR GRAU, CONCLUIR O CURSO.
Acessar o Cadastro no Portal: www.inep.gov.br e clicar no ícone: Inscrições e cadastro de
estudantes.
CLICAR EM: Primeiro acesso estudante
PREENCHER os dados solicitados e clicar em enviar.
O Aluno receberá em seu e-mail a senha provisória de acesso.
Havendo dúvidas, converse com seu Coordenador de Curso.
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