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Prezado(a) Aluno(a),

O Questionário do Estudante é um dos

instrumentos do Enade, destinado a levantar

informações que permitam caracterizar o perfil

dos estudantes e o contexto de seus processos

formativos, relevantes para a compreensão dos

resultados dos estudantes no Enade e para

subsidiar os processos de avaliação de cursos

de graduação e IES.

As informações obtidas através do

Questionário do Estudante são utilizadas na

base de cálculo do CPC (Conceito Preliminar

de Curso), indicador avaliativo que

possibilitará a renovação de reconhecimento do

curso avaliado.

A efetiva participação do estudante concluinte no

Enade será verificada pelo Inep, mediante presença

atestada no local de prova e preenchimento do

Questionário do Estudante. Portanto, o

preenchimento do Questionário do Estudante é

OBRIGATÓRIO e deve ser realizado pelos

estudantes concluintes inscritos, a partir do dia

30.08.21.

O preenchimento completo do Questionário do

Estudante é requisito necessário para a

visualização do local da prova, que estará

disponível a partir do dia 01.11.21 no site do INEP.

O preenchimento do 

Questionário do Estudante é de 

atribuição do ESTUDANTE 

CONCLUINTE inscrito



Veja o que diz o Edital N. 36/2021 – MEC/INEP 

sobre o preenchimento do Questionário

O Questionário do Estudante “tem caráter obrigatório, configuram a efetiva participação

do estudante no Exame e serão objeto de verificação no processo de atribuição de

regularidade dos estudantes perante o Enade 2021”.

“O Inep não se responsabiliza pelo não recebimento das respostas do Questionário do

Estudante por quaisquer motivos de ordem técnica de aparelhos eletrônicos, falhas de

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, procedimento indevido do

estudante, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados,

sendo de responsabilidade dos estudantes e das IES acompanharem a situação do

preenchimento desse instrumento”.

Item 3.2 do Edital 

N. 36/2021 –

MEC/INEP

Item 12.6 do Edital 

N. 36/2021 –

MEC/INEP



Não coloque a 
sua colação de 
grau em risco. 

Preencha o 
Questionário e 
faça o exame



Prezado(a) Aluno(a),

Leia primeiro todo o Manual para 

depois preencher o questionário.

Acompanhe, atentamente, as suas atividades 

no ENADE 2021 e não perca os prazos



Acompanhe nos próximos slides o 

passo a passo para preencher o 

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE.

Você SOMENTE terá acesso ao Questionário 
DEPOIS que preencher o Cadastro



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 no sistema gov.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

Questionário do Estudante:
Clique aqui para preencher 

o questionário

Veja aqui se o status do seu 
Cadastro já está “REALIZADO”



Questionário do Estudante:
Leia atentamente as 
orientações do INEP



Confira se está certo 
o seu CURSO



FINALIZAR:
Clique aqui para finalizar o 

preenchimento do questionário

IMPORTANTE: Com a opção “Salvar parcial”
você poderá responder a uma parte das
questões e continuar a responder em outro
momento



Mas lembre-se: somente após o 

preenchimento completo do 

questionário é que você terá cumprido 

esta etapa obrigatória do exame e terá 

acesso ao seu local de prova



Ambiente do Estudante:
Veja que o status do 

Questionário do Estudante 
está agora como “Realizado”

Realizado



Boletim de Desempenho:

Conheça aqui a sua nota 

do ENADE a partir 

do dia 31.08.22



A Comissão do ENADE (CENADE 2021) e 

a Pró-Reitoria de Graduação (PROEG) 

desejam a todos os alunos uma 

excelente prova no dia 14.11.21.

Faça o seu melhor!



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



