
ENADE 2017 

Informações Importantes 



Legislação Vigente 

  EDITAL No 26, DE 16 DE JUNHO DE 2017 
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES 
- ENADE 2017  

  art.5o da Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, que institui o 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), 

Portaria Normativa MEC no 40 de 12 de dezembro de 
2007, republicada em 26 de dezembro de 2010  

Portaria Normativa MEC no 08, de 26 de abril de 2017, 
torna pública a realização do Enade 2017.  



Legislação Vigente 

1.  O Enade 2017, regulamentado por este Edital, é 
componente curricular obrigatório dos cursos 
de graduação, conforme determina o § 5o do 
artigo 5o da Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, 
composta por dois instrumentos: 

 èProva para avaliação individual de 
desempenho do Estudante; 

 èQuestionário do Estudante.  







Cursos Avaliados 



Cursos Avaliados 



Cursos Avaliados 



DAS INSCRIÇÕES  
 
  4.1.1 A inscrição do Estudante implicara, por 
parte da IES, ciência e aceitação das condições 
estabelecidas no inteiro teor deste Edital, das 
quais, não podera alegar desconhecimento. 
 

  4.1.2 Para realizar a inscrição, a IES devera 
informar o número de Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) dos Estudantes habilitados, documento 
obrigatório para efetivação da inscrição.  



  4.2 A inscrição dos Estudantes Irregulares será realizada, 
exclusivamente no endereço: http://enade.inep.gov.br, no 
prazo estabelecido no item 1.3 deste Edital, horário oficial 
de Brasília- DF, pela IES por intermédio do Coordenador 
de Curso da Instituição.  

  4.3 A inscrição dos Estudantes Ingressantes será 
realizada, exclusivamente no endereço: http:/ /
enade.inep.gov.br, no prazo estabelecido no item 1.3 deste 
Edital, horário oficial de Brasília- DF, pela IES por 
intermédio do Coordenador de Curso da Instituição. 
 

DAS INSCRIÇÕES  
 



  4.4 A inscrição dos Estudantes Concluintes será 
realizada exclusivamente, no endereço: http://
enade.inep.gov.br, no prazo estabelecido no 
item 1.3 deste Edital, horário oficial de Brasília- 
DF, pela IES por intermédio do Coordenador de 
Curso da Instituição.  

DAS INSCRIÇÕES  
 



A IES, por intermédio do Coordenador 
do Curso, deverá, no ato da inscrição: 

  Autorizar o cadastro dos Estudantes habilitados para o Enade 
2017, a partir de lista disponibilizada pelo Inep, que tem como 
referência as informações prestadas ao Censo da Educação 
Superior;  

  Incluir Estudantes habilitados para o Enade 2017 que não 
estejam na lista disponibilizada pelo Inep, desde que justifiquem 
o motivo da inclusão. Nesse caso, o Coordenador de Curso 
deverá ter o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 
Estudante, documento obrigatório para a efetivação da 
inscrição.  



A IES, por intermédio do Coordenador 
do Curso, deverá, no ato da inscrição: 

  Excluir Estudantes que estejam na lista disponibilizada pelo Inep 
e que não estejam habilitados no Enade 2017 para o Curso 
relacionado da IES, desde que justifiquem o motivo da exclusão. 
 

  Informar os dados acadêmicos dos Estudantes, quando estes 
não estiverem na lista do Censo da Educação Superior.  

  Divulgar e incentivar os Estudantes inscritos a realizarem o 
cadastro no período previsto, quando deverão informar seus 
dados pessoais e de contato, e indicar atendimento 
especializado e/ou específico, se for o caso.  



  Supervisionar o cadastro dos Estudantes de sua IES 
e conferir se todos os Estudantes inscritos 
realizaram o cadastro. 
 

  Caso algum Estudante inscrito não tenha realizado o 
cadastro é responsabilidade do Coordenador de 
Curso contatá-lo para efetivação do cadastro, 
considerando que essa etapa é indispensável para o 
preenchimento do Questionário do Estudante.  

A IES, por intermédio do Coordenador 
do Curso, deverá, no ato da inscrição: 





Acesso ao Sistema 

  Após o cadastro, clique no local indicado para 
acesso ao sistema. 



Cadastro no Sistema  

  Digite seu CPF e o email 
cadastrado no sistema e-
MEC. 

  Você receberá um e-mail 
com a senha provisória para 
acesso. 

  Caso haja divergência nos 
dados entrar em contato 
com Pedro Cruz - PRODIRH. 
(pedrocruzpt13@gmail.com) 



Cadastro no Sistema  

  Primeiro Acesso – Clique no local indicado. 



Sistema de Inscrição 

Estudantes Ingressantes Regulares 

Estudantes Irregulares 



Estudantes Ingressantes Regulares 

Inscrição em lote, seguir modelo do INEP 



Estudantes Irregulares 

Inscrição em lote, seguir modelo do INEP 



  Digite o CPF para pesquisar os inscritos. 

  Botão para realização de Nova Inscrição - Individual  



  CPF – campo obrigatório, os dados são recuperados da Receita 
Federal 

  As informações escolares serão fornecidas pelos 
coordenadores – Lista de Estudantes enviada pela Prograd 





Dados dos Ingressantes 

  Lista fornecida pela Prograd 

  Coordenadores devem conferir se existe algum 
erro. 

  Inscrição Individual 

  Inscrição em lote 









Lista dos Estudantes Ingressantes 



Perguntas Frequentes 

  1. O Enade é obrigatório? 

Conforme disposição do art. 5º, § 5º, da Lei nº. 10.861/2004, o Enade constitui-se 
componente curricular obrigatório, sendo inscrita no histórico escolar do estudante 
somente a situação regular com relação a essa obrigação. O estudante selecionado que 
não comparecer ao Exame estará em situação irregular junto ao Enade.



Perguntas Frequentes 

  2. Quando será realizado o ENADE 2017? 
 
A prova será aplicada no dia 26 de novembro de 2017, com início às 13h30min (horário 
de Brasília). Os estudantes que participarão da prova deverão apresentar-se no local 
definido pelo INEP, às 12h15min (horário de Brasília) do dia 26 de novembro de 2017, 
para localizar a sala, assinar a lista de presença e cumprir outras formalidades, munidos 
de documento de identificação (com fotografia).



3. Quais os estudantes habilitados a participar do ENADE? 
 
Estão habilitados a participar do ENADE os estudantes de primeiro ano (ingressantes) 
e de último ano (concluintes) das áreas e cursos a serem avaliados. Sendo:

Ingressantes: estudantes que tenham iniciado o respectivo curso com matrícula no ano 
de 2017 e que tenham concluído até 25% da carga horária mínima do currículo do 
curso até o término do período de inscrição, no entanto, estes estudantes não realizarão 
a prova.

Concluintes: estudantes que tenham expectativa de conclusão do curso até julho de 
2018, assim como aqueles que tiverem concluído 80% ou mais da carga horária 
mínima do currículo do curso até o término do período de inscrição na prova.

Perguntas Frequentes 



4. O estudante inscrito deve comparecer à prova? 

Sim. A participação do estudante selecionado no ENADE é condição indispensável ao 
registro da regularidade no histórico escolar, assim como à expedição do diploma pela 
IES. Em 2017, somente os estudantes concluintes participarão da prova a ser aplicada 
em 26/11/2017.

Perguntas Frequentes 



5. Qual a situação do estudante inscrito que não realizou a prova? 
O estudante inscrito que não realizar a prova não poderá receber o seu diploma, 
enquanto não regularizar a sua situação junto ao ENADE, haja vista não ter 
concluído o respectivo curso de graduação (o ENADE é componente curricular 
obrigatório).

6. Como o estudante inscrito, que não realizar a prova, poderá 
regularizar sua situação junto ao ENADE?  
Justificando a ausência ao INEP e sendo esta aceita.
Os procedimentos para envio da justificativa estão descritos no item “14. DAS 
DISPENSAS” do Edital Nº 26, de 16/07/2017.

Perguntas Frequentes 



7. No caso de ausência e envio de justificativa o estudante está 
dispensado e com situação regularizada?  
Não. O estudante somente será dispensado se o INEP aceitar a justificativa para a 
ausência, caso contrário o estudante fica em situação irregular e deverá ser inscrito na 
próxima edição do ENADE.

8. Quais as provas que o estudante irregular fará, se seu curso não está 
em avaliação neste ano? 
Os estudantes ingressantes e concluintes em situação irregular inscritos nos termos do 
art. 4º, da Portaria Normativa nº. 08/2017, serão dispensados da prova a ser aplicada em 
2017 e sua situação de regularidade será atestada por meio de relatório específico a ser 
emitido pelo INEP.
 

Perguntas Frequentes 



9. O estudante pode ter mais de uma irregularidade em relação ao ENADE? 
Sim. Toda vez que, o estudante for inscrito em categorias diferentes (ingressante e 
concluinte) e não comparecer, cria-se uma irregularidade. Então, por exemplo, se o 
estudante foi inscrito como ingressante e não compareceu e também não foi dispensado, ele 
cria uma irregularidade em relação ao ENADE. Se este estudante não regularizou a sua 
situação e, no futuro, é selecionado e inscrito com concluinte, e da mesma forma não 
comparece e não obtém dispensa, então ele cria a segunda pendência em relação ao 
ENADE.
 

Perguntas Frequentes 



10. O estudante que tem uma irregularidade como ingressante e for inscrito como 
concluinte, regulariza a situação se realizar a prova como concluinte? 
Não. Ele deve ser inscrito no ENADE duas vezes, em edições diferentes para regularizar a situação.
 
11. Se o estudante troca de IES, a irregularidade desaparece? 
Não. A irregularidade é do estudante, que deve ser inscrito no ENADE pela IES a que está vinculado 
no momento das inscrições para o ENADE.

12. Como deve proceder o estudante inscrito em mais de um curso (alunos 
matriculados em dois cursos de forma concomitante e que atendam ao critério de 
inscrição em ambos)? 
O estudante habilitado ao ENADE 2017, que for inscrito em mais de um curso, deverá optar por uma 
das provas no momento do cadastro.

Perguntas Frequentes 



 
 

Dúvidas 
 
 

Coordenação de Currículo e Avaliação – 
PROGRAD 

 
cca.prograd@ufg.br  

 
 

Prof. Leandro Luís Galdino de Oliveira 
TAE. Horácio Cardoso Barreto 

 
 

Telefones: 
(062) 3521-1070 
(062) 3521-1797 

 
 
 


