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Prezado(a) Aluno(a),

Leia primeiro todo o Manual para depois 

fazer o passo a passo do cadastro. 

No próximo slide tem o 

Cronograma de Atividades

do seu perfil como Aluno(a)*.

Acompanhe, atentamente, as suas atividades 

no ENADE 2021 e não perca os prazos



Caso você vá colar grau neste 

mês de Agosto, converse com 

o seu coordenador antes 

de preencher o cadastro



Atribuições do(a) Aluno(a)

Ações Período
Preenchimento do cadastro pelos estudantes

concluintes habilitados

Do dia 19 de julho ao dia                      

13 de novembro de 2021

Solicitação de Atendimento Especializado e/ou

Tratamento pelo Nome Social dos estudantes

concluintes habilitados

Do dia 30 de agosto ao dia                    
3 de setembro de 2021

Resultado da solicitação de Atendimento Especializado

e/ou Tratamento pelo Nome Social dos estudantes

concluintes habilitados

Dia 10 de setembro de 2021

Recurso da solicitação de Atendimento Especializado

e/ou Tratamento pelo Nome Social dos estudantes

concluintes habilitados

Do dia 13 setembro ao dia                     
17 de setembro de 2021

Resultado do recurso da solicitação de Atendimento

Especializado e/ou pelo Tratamento pelo Nome Social

dos estudantes concluintes habilitados

Dia 24 de setembro de 2021

Preenchimento do Questionário do Estudante
Do dia 30 de agosto ao dia                   
13 de novembro de 2021

Indicação do curso pelo estudante concluinte habilitado

com mais de uma inscrição

Do dia 30 de agosto ao dia                  
17 de setembro de 2021

Solicitação de dispensa de prova pelo estudante
Dia 16 de dezembro de 2021               
ao dia 21 de janeiro de 2022

Recurso das solicitações de dispensa do estudante,

indeferidas pela IES

Do dia 26 de janeiro ao dia                   

11 de fevereiro de 2022
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O estudante que precisar de atendimento 

especializado e/ou tratamento pelo nome 

social pode solicitar entre 30 de agosto a 

3 de setembro no site do ENADE.



O primeiro passo para dar início as suas 

atividades é preencher o Cadastro do 

Estudante no site do INEP.

Acompanhe nos próximos slides o passo 

a passo para preencher o cadastro.

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enade/estudantes-
podem-preencher-cadastro-do-enade-2021

Acesse o site abaixo para maiores informações sobre 
como preencher o CADASTRO do Enade 2021

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enade/estudantes-podem-preencher-cadastro-do-enade-2021


Acessar o site oficial do ENADE. Para isso, entre no link:  

http://enade.inep.gov.br/enade/#!/login

Entrar com gov.br

http://enade.inep.gov.br/enade/#!/login


Acessar como estudante



Se você ainda não tem 
um conta no sougov.br, 
crie uma clicando aqui

Se você já tem uma 
conta no sougov.br, 

digite seu CPF e depois 
em Avançar

Depois da conta criada 
siga os passos 

descritos ao lado

Entre com seus dados do sougov.br



Digite a senha e depois 
em Entrar



Pronto! Você já está no site do INEP

Ambiente do Estudante:
Acompanhe aqui tudo 
sobre o ENADE 2021

Cadastro do Estudante:
Clique aqui para 

preencher o seu cadastro



Cadastro do Estudante:
Preencha os dados solicitados. 
Veja como nos próximos slides.

Saiba como deve ser a 
foto no próximo slide



A foto deve ser atual, nítida, individual,

colorida, com fundo branco que enquadre

desde a cabeça até os ombros, de rosto

inteiro, sem uso de óculos escuros e artigos

de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro

ou similares).

Vale ressaltar que os dados pessoais

informados no cadastramento devem ser

correspondentes aos registrados na Receita

Federal.

https://www.remove.bg/pt-br/upload

Remove o fundo de um imagem: 



000.000.000-00 Ana Paula Silva 30/05/1998

Masculino Fernanda Castro Silva Yuri Pereira Silva

1 - Digite seu CPF no campo solicitado
2 - Insira a sua foto de acordo como foi explicado anteriormente

Os seus dados são coletados de acordo 
com o cadastro da Receita Federal



Se não tiver um número fixo, digite o 
número do seu celular sem o 9 na frente

3 - Digite o restante de seus dados pessoais
4 - Clique no botão “Confirmar”



Ambiente do Estudante:
Veja que o Status do 

Cadastro do Estudante 
está agora como 

“Realizado”



Navegue pelo MENU 

do site do INEP



Nesse site você também terá poderá consultar o 

local da prova e imprimir o Cartão de 

Confirmação da inscrição. 

Nesse site, também, no período de 30 de 

agosto a 13 de novembro você terá que 

preencher o Questionário do Estudante. 

Este item é obrigatório e o não preenchimento 

pode impedir você de colar grau, portanto, 

preencha o quanto antes!



A Comissão do ENADE (CENADE 2021) 

está planejando uma reunião remota 

para explicar sobre o ENADE 2021.

O coordenador do seu curso 

irá enviar o convite, portanto, 

prepare suas perguntas!



Qualquer dúvida consulte o 

coordenador do seu curso ou acesse o 

Edital Nº 36/2021- MEC/INEP*

*https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-
de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-
enade-2021-331807144

https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144

