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Introdução

 O processo de inscrição de estudantes

habilitados ao Enade é a alma do Exame.

 As informações apresentadas pelo Inep

sobre o Enade têm por base os dados

apresentados pelas IES durante o processo

de inscrição.
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Legislação

 Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004.

 Portaria 40/2007, republicada em 29 de

dezembro de 2010.

 Portaria Normativa n. 8 de 26/4/2017 e Edital

Inep n. 26 de 16/06/2017

 Portarias das diretrizes de áreas

(disponibilizadas no site do Inep a partir do

dia 08 de junho de 2017).
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Importância do Enade - IES

 O Conceito Enade e o questionário do estudante

irão compor o Conceito Preliminar de Curso (CPC),

junto com outro indicadores

 Cursos com CPC insatisfatório terão de passar por

avaliação in loco ou se sujeitarão a protocolo de

compromisso

 Os CPCs irão compor o Índice Geral de Cursos

Avaliados da Instituição (IGC)



Importância do Enade - Aluno

 O Enade é componente curricular obrigatória

– O aluno não inscrito ou ausente na prova ficará

em situação irregular

– Enquanto não sanada a irregularidade o aluno

não poderá colar grau

 Existe proposta de se inserir a nota do

Enade do aluno em seu histórico escolar



Cronograma



Cronograma



Momento Atual (17/07 à 21/07)

 Estão abertas inscrições de alunos irregulares, ingressantes e

concluintes

 Até o dia 11/08/2017, todos deverão ser inscritos

 Ainda há coordenadores que não encaminharam CI solicitando

enquadramento do curso no Enade – Enquanto não o fizerem,

não poderão inscrever alunos



Irregulares de Anos Anteriores

 Cursos avaliados pelo Enade em anos anteriores que ainda

tenham estudantes em situação irregular no Enade.

 Estudantes irregulares são aqueles que nos anos de avaliação

do curso reuniam as condições para serem inscritos como

ingressantes e/ou concluintes e não foram, bem como aqueles

concluintes que foram inscritos, faltaram ao exame e não

justificaram a ausência.

 É possível consultar a irregularidade por ausência no exame

nesse endereço:

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/consultarHistoricoEstudante/
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Estudantes Ingressantes

 Aqueles que tenham iniciado o curso

com matrícula em 2017 e que tenham

de 0 a 25% da carga horária mínima

do curso, até 25 de agosto de 2017.

 Importante: Lembrar de que após

realizar as inscrições, novos alunos

poderão se matricular no curso.



Estudantes Concluintes

 Bacharelados e Licenciaturas: aqueles que
tenham expectativa de conclusão até
julho de 2018, ou aqueles que tiverem
concluído 80% ou mais da carga horária do
curso, até 25 de agosto de 2017.

 Tecnólogos: aqueles que tenham
expectativa de conclusão até dezembro
de 2017, assim como aqueles que tiverem
concluído mais de 75% da carga horária do
curso, até 25 de agosto de 2017.



Estudantes Concluintes

 Importante: Com o término do Semestre em

15/08/2017 e consequente lançamento de notas é

possível que novos alunos adquiram requisitos para

ser inscritos, diante do aumento de carga horária.

 Realizar a pesquisa após o término do semestre

para verificar se algum aluno que não foi inscrito

adquiriu requisito para tanto



Estudantes dispensados da inscrição 
no Enade 2016

 Os estudantes dos cursos avaliados que

colarem grau até o dia 25 de agosto de 2017.

 Estudantes que estiverem oficialmente

matriculados e cursando atividades curriculares

fora do Brasil, na data de realização do

ENADE 2017, em instituição conveniada com a

IES de origem do estudante.
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Estudantes inscritos e dispensados da 
avaliação/prova do Enade 2017

 Ingressantes dos cursos avaliados pelo Enade

2017;

 Ingressantes e concluintes em situação

irregular de Enades anteriores.
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Atenção!

 Somente os alunos concluintes habilitados

ao Enade 2017 fazem a prova e respondem

ao questionário do estudante.

 O preenchimento do questionário é

obrigatório. O aluno que não responder de

forma integral estará em situação irregular

no Enade e impedido de colar grau, mesmo

se fizer a prova.
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Cadastro de Concluintes

 Deve ser preenchido pelo aluno entre os

dias 14.08.2017 à 26.11.2017.

 É etapa obrigatória para o aluno, pois

somente após o cadastro o aluno poderá

preencher o questionário do estudante

 O Coordenador:

– Dá ciência ao Aluno de suas obrigações (item 5)

– Informa a necessidade e procedimento de

preenchimento do cadastro

– Acompanha preenchimento do cadastro



Cadastro de Concluintes

 É no cadastro de concluintes que o aluno:

– Solicita Atendimento Especializado (14.08.2017 a 

03.09.2017)

– Preenche o Questionário do Estudante 

(28.08.2017 a 26.11.2017)

– Solicita atendimento pelo Nome Social (candidato 

travesti ou transexual) (04.09.2017 a 08.09.2017) 

(item 5.9)



Local de Prova

 Divulgado até o dia 13.11.2017

 Será divulgado no sistema Enade

 O aluno deverá acessar e visualizar o local



Da Avaliação do Enade-26.11.2017

 Formação Geral (25%)

– 2 discursivas (40%)

– 8 objetivas (60%)

 Componente Específico (75%)

– 3 discursivas (15%)

– 27 objetivas (85%)

 Padrão da Nota: 0 a 100



Questionário do Coordenador

 Preenchimento entre 27.11.2017 à 

08.12.2017

 O coordenador preenche no sistema Enade



Relatórios de Regularidade

 Tem previsão de divulgação até o dia

20.12.2017

 Enquanto não publicar o relatório, o aluno

não é considerado regular no Enade, não

podendo colar grau



Solicitação de Dispensa

 Importantíssimo: Somente o aluno que

preencheu o questionário do estudante

poderá solicitar a dispensa no Enade

 O prazo para preencher o questionário vai

até o dia 26.11.2017



Solicitação de Dispensa pela IES

 Período de 22.12.2017 a 31.01.2018

 A solicitação deverá ser requerida pelo aluno

junto ao sistema Enade

 Não há mais requerimento em papel

 A IES irá deferir ou não a dispensa no

próprio sistema

 O Inep não informou se será o PI ou

Coordenador



Solicitação de Dispensa no Inep

 Período 05.02.2018 a 23.02.2018

 Somente para os alunos cujos pedidos de

dispensa foram indeferidos pela IES

 Trata-se de um recurso, interposto no

próprio sistema Enade pelo aluno



Operacionalização – Siscad e 
Enade

 Para inscrever alunos é necessário trabalhar 

com dois sistemas:

– Siscad da UFMS

– Sistema Enade

 A inscrição no Siscad não tem valor algum 

se não for feita a correspondente inscrição 

no sistema Enade



Operacionalização – Siscad e 
Enade

 O Sistema Enade desse ano é totalmente

novo

 Porém, o sistema ainda é extremamente

instável

 Várias funcionalidades tem apresentado

sucessivos erros, outras nem foram

disponibilizadas para nós ainda



Inscrição de Aluno Irregulares

 Inscrever o aluno no Sistema Enade

 Lançar a menção de regularização no Siscad 

(Lançamento de dados do Enade):

– Ano 2017

– Tipo Concluinte/Ingressante

– Situação: Habilitado ao Enade dispensado pelo 

Edital



Inscrição de Aluno Irregulares



Inscrição de Alunos Ingressantes

 É possível realizar a inscrição em lote

 Porém, tem ocorrido erros na importação do

arquivo de inscrição gerado no Siscad

 Recomendamos que, caso ocorra erros no

arquivo de inscrição em lote, seja feito

inscrição individual de alunos



Inscrição de Aluno Ingressantes



Inscrição de Alunos Ingressantes



Inscrição de Alunos Ingressantes



Inscrição de Aluno Ingressantes



Inscrição de Alunos Ingressantes

 Todos os alunos passarão à condição de 

inscrito no Siscad, mas a inscrição deverá 

ser lançada no sistema Enade

 A partir de agora duas opções se 

apresentam:

– Ou gerar o arquivo de inscrição em lote no Siscad

– Ou ir direto ao Sistema Enade e inscrever cada 

aluno individualmente



Inscrição de Alunos Ingressantes 
– Em lote



Inscrição de Alunos Ingressantes 
– Em lote



Inscrição de Alunos Ingressantes 
– Em lote



Inscrição de Alunos Ingressantes 
– Em lote

 É nesse momento que podem ocorrer erros

 Por vezes o arquivo não carrega, por vezes 

o sistema devolve uma tela de erro

 Caso não consiga inscrever, entre em 

contato conosco da Dira/CDA/Prograd

 Em último caso, deveremos realizar a 

inscrição individual na tela a seguir



Inscrição de Alunos Ingressantes 
– Individual



Inscrição de Alunos Concluintes

 Segundo o Edital do Enade, o sistema 

Enade iria disponibilizar um lista de alunos 

concluintes, para que o coordenador 

confirmasse a inscrição

 A lista foi disponibiliza, mas a funcionalidade 

está incompleta, não havendo opção para 

excluir o aluno que não deveria participar



Inscrição de Alunos Concluintes

 A ordem então seria a seguinte:

– Selecionar os alunos no Siscad e lançar a 

menção de estudante inscrito

– Ir até o sistema Enade e verificar quais dos 

alunos inscritos no Siscad estão na lista, 

confirmando em ato contínuo sua participação

– Excluir alunos da lista que não deverão participar 

do Enade

– Incluir alunos que deverão participar do Enade



Inscrição de Alunos Concluintes

 Enquanto não surgir a funcionalidade 

corretamente, orientamos a:

– Inscrever no Siscad;

– Confirmar a participação de alunos concluintes 

que estejam na lista do Enade;

– Inserir alunos que não estiverem na lista por meio 

do menu “inscrever”;



Inscrição de Alunos Concluintes



Inscrição de Alunos Concluintes

 Bacharelados e Licenciatura:

– 1º Selecione todos os acadêmicos com 80% ou 

mais de carga horária cursada

– 2º Selecione todos os acadêmicos com carga 

horária menor de 80%, mas que irão concluir o 

curso até julho de 2018



Inscrição de Alunos Concluintes

 Tecnológicos:

– 1º Selecione todos os acadêmicos com 75% ou

mais de carga horária cursada

– 2º Selecione todos os acadêmicos com carga

horária menor de 75%, mas que irão concluir o

curso até dezembro de 2017



Inscrição de Alunos Concluintes



Inscrição de Alunos Concluintes



Inscrição de Alunos Concluintes

 Como não há inscrição em lote de

concluintes vá até o sistema Enade e:

– Confirme a participação de aluno inscrito no

Siscad, se ele constar na lista sugerida pelo

sistema Enade

– Inscreva o aluno se ele não consta na lista de

alunos sugeridos pelo sistema Enade



Inscrição de Alunos Concluintes



Inscrição de Alunos Concluintes



Inscrição de Concluintes

 Atenção: Lembre-se que após o final do semestre

(15.08.2017) e consequente lançamento de notas a

carga horária cursada pelos acadêmicos irá subir,

podendo haver novos alunos habilitados

 Será necessário fazer a pesquisa no Siscad

novamente e verificar se alguma acadêmico passou

a ter requisitos para ser inscrito!

 O sistema aceitará inscrições até o dia 25.08.2017,

mas não deixe para os dias finais, pois o sistema

ficará instável!


