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PASSO 1: LANÇANDO A INSCRIÇÃO NO SISCAD E GERANDO O ARQUIVO .TXT PARA INSCRIÇÃO EM LOTE 

 

Vamos expor a seguir o procedimento de inscrição de alunos concluintes no Enade. Utilizaremos como exemplo o curso de Administração – 

Bacharelado/Esan. O procedimento é feito utilizando dois sistemas: o Siscad e Sistema Enade (http://enade.inep.gov.br). 

 

Vamos iniciar pelo Siscad: 

1. Acesse ao Siscad e na aba Coordenador, clique em  

2. A seguinte tela irá se abrir: 

 
3. Preencha os campos: 

a. Ano Ocor.: 2019 

b. Sem. Ocor.: 1 
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c. Curso: insira o código de seu curso no Siscad (muita atenção para aqueles cursos que trocam de código com frequência, pois pode 

haver alunos em código antigos) 

d. Percentual de carga horária cursada: 0% a 150% 

e. Situação: Ambos 

 

4. Após clicar em pesquisar, o sistema irá filtrar todos os acadêmicos de seu curso que tenha o percentual de carga horária cursada entre 0 à 

150%. 

5. Após terminar a pesquisa clique em Enade: 
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6. Após clicar em Enade, o sistema apresentará uma tela com o nome dos alunos do curso que tenham entre 0 a 150% de carga horária cursada. 

Porém, nem todos devem ser inscritos como concluintes. 

 

7. Segundo o Edital Enade 2019, devem ser inscritos os alunos Concluintes: 

a) Estudantes Concluintes dos Cursos de Bacharelado: Estudantes que tenham integralizado 80% (oitenta por cento) ou mais da carga 

horária mínima do currículo do curso definido pela IES e não tenham colado grau até o último dia do período de retificação de inscrições 

do Enade 2019 (30.08.2019), ou aqueles com previsão de integralização de 100% (cem por cento) da carga horária do curso até julho de 

2020; 

b) Estudantes Concluintes dos Cursos Superiores de Tecnologia: Estudantes que tenham integralizado 75% (setenta e cinco por cento) ou 

mais da carga horária mínima do currículo do curso definido pela IES e não tenham colado grau até o último dia do período de retificação 

de inscrições do Enade 2019 (30.08.2019), ou aqueles com previsão de integralização de 100% (cem por cento) da carga horária do curso 

até dezembro de 2019. 

 

8. Veja que os critérios são ALTERNATIVOS, de modo que preenchendo qualquer das condições, o aluno deverá ser inscrito. Exemplos: a) 

Aluno de bacharelado tem 80% de carga horária cumprida, mas sem expectativa de colar grau até julho de 2020. Conclusão: Deve ser 

inscrito, por possuir 80% de carga horária; b) Aluno de bacharelado tem menos de 80% de carga horária cumprida, mas poderá concluir o 

curso até julho de 2020. Conclusão: Deve ser inscrito, por concluir o curso até julho de 2019. 

 

9. Quanto à carga horária, a questão é simples: a própria funcionaliodade de lançamento de dados do Enade, disponível no Siscad informa a 

carga horária do aluno. O mesmo, porém, não se pode dizer quanto ao aluno com expectativa de concluir o curso, pois demandará da 

coordenação uma análise conjugada da situação do acadêmico no momento atual e da grade de disciplinas que ainda deverá cursar para 

integralizar o curso, constante no Projeto Pedagógico de Curso. 

 

10. Assim, identifique os alunos que atendam a pelo menos um dos critérios. 
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11. Uma vez identificado os alunos, clique na caixinha ao lado do RGA, para selecionar os acadêmicos.

 
 

12. Após selecionar todos os acadêmicos, deslize para a parte inferior da tela e procure os campos abaixo: 
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13. Preenche os campos, conforme a imagem acima e clique em salvar. 

14. Em seguida, todos os acadêmicos selecionados terão a menção de inscrito na coluna de concluintes. 

 

15. Após lançar a menção de inscrição para todos os alunos, será necessário emitir o arquivo TXT no Siscad. O arquivo TXT é uma espécie de 

arquivo de texto que irá compilar todos os dados dos alunos selecionados, conforme procedimento acima, permitindo a inscrição em lote 

mediante a importação do referido arquivo no sistema Enade. Para emitir o arquivo TXT, proceda conforme itens a seguir:  

16. Na página inicial do Siscad, vá até Relatórios e depois em Relatórios do Coordenador. 

17. Iremos emitir o  
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18. Preencha os campos conforme a tela abaixo: 

 
 

19. Clique em Gerar Relatório. O sistema irá baixar o arquivo para inscrição em lote. Não altere o nome do arquivo, ou os dados do arquivo. 

20. Agora vamos acessar ao Sistema Enade (http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index). Caso ainda não tenha acessado Sistema Enade, 

acompanhar o passo 2 abaixo. Caso, já saiba o procedimento de acesso ao sistema e já tenha a senha em mãos, vá direto ao passo 3. 
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PASSO 2: PRIMEIRO ACESSO AO SISTEMA ENADE 

1. Abra seu navegador da internet. Utilize o navegador Mozilla Firefox, preferencialmente. 

2. Acessar a página de login do Sistema Enade: http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index 

3. A seguinte tela irá se abrir: 
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4. Clique em: 

 
5. A seguinte tela irá se abrir: 
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6. Insira o seu CPF e o e-mail institucional do curso cadastrado no Sistema e-MEC (no caso de desconhecer o e-mail, entre em contato com a 

Dira/CDA/Prograd, nos ramais 7275 ou 7932). 

7. Não se esqueça de selecionar a figura constante no login, aleatoriamente gerada pelo sistema Enade. No caso acima tratava-se de uma calça, mas 

poderia ser qualquer outro objeto. 

 

8. Clique em  

 

9. Em seguida uma senha provisória será gerada e encaminhada no e-mail institucional do curso. 

 

10. Com a senha em mãos, retorne à página inicial em: http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index 

 

11. Clique agora em  

 

12. Faça o login no sistema utilizando o CPF (utilize apenas números) e a senha provisória gerada: 

 

 
 

13. O sistema irá solicitar que uma senha definitiva seja gerada, como requisito para continuar a acessar ao sistema. Sem gerar a senha, não será possível 

acessar as funcionalidades do sistema como inscrição de alunos. Portanto, não deixe de gerar a senha definitiva.   
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PASSO 3: INSCREVENDO OS ALUNOS CONCLUINTES NO SISTEMA ENADE EM LOTE 

 

1. Após acessar http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index, na tela inicial, clique em  

 

2. A seguinte tela irá se abrir. Clique em Novo Envio do Arquivo. 
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3. Na tela abaixo, selecione o Período de Envio “N99 - [1911101] ENADE – Inscrição Regulares Concluintes: 01/07/2019 a 11/08/2019” e clique 

em Escolher arquivo para selecionar o arquivo .txt gerado pelo Siscad que já se encontra em seu computador. 

 
4. O sistema irá carregar o arquivo e realizar as inscrições automaticamente. Caso haja algum erro no arquivo será necessário corrigir manualmente. 

Em último caso, será necessário fazer a inserção individual de alunos no Sistema Enade. Para tanto, confira o passo 4 abaixo. Em caso de dúvidas, 

entrar em contato com Dira/CDA/Prograd 7275 e 7932. 
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PASSO 4: INSCREVENDO INDIVIDUALMENTE OS ALUNOS CONCLUINTES NO SISTEMA ENADE 

 

1. Após acessar http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index, na tela inicial, clique em  

 

2. Depois, de clicar irão surgir quatro opções. Clique em Inscrever em lote: 
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3. A seguinte tela irá se abrir: 

 
 

 

4. Cadastre cada aluno individualmente. 

 

5. O importante é que todos os alunos selecionados por você, coordenador, sejam inscritos. 
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PASSO 5: ACOMPANHAMENTO APÓS FIM DO SEMESTRE 2019.1 

 

1. Após efetuar as inscrições é preciso acompanhar o incremento de carga horária dos alunos após o fim do semestre 2019.1, pois deverão ser 

inscritos todos os concluintes que possuam os critérios de inscrição até 30/08/2019 (fim do período de retificações do Enade). 

 

2. Então, se após o final do semestre, um acadêmico do curso venha a atingir 80% ou mais de carga horária cursada ou adquira expectativa de 

concluir o curso até julho de 2020, deverá ser inscrito. No caso dos cursos tecnológicos, a mesma lógica se aplica: o acadêmico que, terminado o 

semestre de 2019.1, atinja 75% de carga horária cursada, ou que adquira expectativa de concluir o curso até dezembro de 2019, deverá ser inscrito 

como concluinte. Nesse caso, recomendamos fazer a inscrição individual do aluno. 

 

3. Para tanto, inicialmente faça o procedimento do PASSO 3 seguido do PASSO 5 do presente tutorial, somente para os alunos que passaram a ser 

habilitados ao exame diante do incremento de carga horária ou aquisição de expectativa para concluir curso, decorrente do final do semestre de 

2019.1. 
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