
 

ENADE 2017  

ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS 
 

 

Concluinte do Curso de Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) 

DATA DA PROVA: 26/11/2017 – 13:30 

LOCAL DA PROVA: SERÁ DIVULGADO AO ESTUDANTE EM 13/11/2017 

 

AÇÕES OBRIGATÓRIAS DO ESTUDANTE ANTES DA REALIZAÇÃO DA 

PROVA: 

 

1. PREENCHIMENTO DO CADASTRO DOS ESTUDANTES 

CONCLUINTES REGULARES (de 14/08 a 26/11) 

2. PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE (de 28/08 a 

26/11) 

 

CADASTRO DOS ESTUDANTES CONCLUINTES REGULARES: 

O PREENCHIMENTO É OBRIGATÓRIO! 

 

 

Cadastro dos Estudantes Concluintes Regulares  Das 10h do dia 14/08/2017 às 23h59min do 

dia 26/11/2017 

 

COMPETE AO ESTUDANTE O PREENCHIMENTO DO CADASTRO NO SITE  

http://enade.inep.gov.br  

O Estudante deve informar no ato do cadastro:  

 Seu CPF, documento obrigatório para a efetivação do cadastro.  

 Um número de telefone com DDD e um endereço de e-mail válidos 

ATENÇÃO: O Inep utilizará o e-mail e/ou número de celular cadastrado para 

enviar aos Estudantes informações relativas ao Exame, não se 

responsabilizando pelo envio de informações a terceiros decorrente de 

cadastramento indevido de endereço de e-mail e/ou telefone celular pelo 

Estudante. 

http://enade.inep.gov.br/


 
Caso precise de atendimento especializado ou específico, esse também deve 

ser solicitado no cadastro:  

 Atendimento ESPECIALIZADO: oferecido a pessoas com baixa visão, 

cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, 

deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de 

atenção, autismo e discalculia.  

 Atendimento ESPECÍFICO: oferecido a gestantes, lactantes, idosos ou 

pessoa com outra condição específica.  

Para saber a documentação necessária consulte o edital disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/edital/2017/edital_n26_de

_16062017_enade_2017.pdf  

 

ATENÇÃO: 

O Estudante deve verificar se o cadastro foi concluído com sucesso.  

A senha deve ser mantida sob a guarda do Estudante, sendo indispensável 

para o acompanhamento do processo de inscrição, para a consulta e a 

impressão do local de prova e para a obtenção dos resultados individuais 

via Internet.  

 A senha de acesso ao sistema de cadastro é pessoal, intransferível e de 

inteira responsabilidade do Estudante.  

 A recuperação da senha é feita na Página do Estudante no endereço: 

http://enade.inep.gov.br e encaminhada ao e-mail informado pelo próprio 

Estudante no momento do cadastro.  

 

IMPORTANTE – PARA OS ESTUDANTES INSCRITOS EM BACHARELADO E 

LICENCIATURA: 

O Estudante que possua dupla graduação, ou seja, considerado concluinte 

habilitado e em dois ou mais cursos avaliados no Enade 2017, no momento do 

cadastro deverá escolher o curso pelo qual realizará o Exame.  

 Não haverá possibilidade de alteração do curso após a conclusão do 

cadastro. 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/edital/2017/edital_n26_de_16062017_enade_2017.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/edital/2017/edital_n26_de_16062017_enade_2017.pdf


 

Passo a passo para cadastro no sistema: 

 

1. Acesse o site: 

 

http://enade.inep.gov.br  

 

2. Clique em “Primeiro acesso estudante” 

 

 

 

3. Preencha os dados solicitados, seguindo as orientações do sistema 

 

 

http://enade.inep.gov.br/


 
 

 

Gere uma senha e guarde em local seguro e acessível! 

Você precisará dessa senha para acessar o sistema e realizar as ações 

obrigatórias – preenchimento do Cadastro e do Questionário do Estudante 

 

ACESSO AO EDITAL COMPLETO DO ENADE 2017: 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/edital/2017/edital_n2

6_de_16062017_enade_2017.pdf  

 

 

 

 

 

Secretaria Geral 

15.08.2017 
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