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Principais Informações 

 Todo PI/Coordenador deverá fazer o primeiro acesso. 
 

 
 Não será necessário fazer o enquadramento para que 

alunos ingressantes e irregulares dos anos anteriores sejam 
inscritos. 

 
Os dados dos cursos e das IES utilizados no sistema Enade são 

migrados do Sistema E-MEC, por isso toda e qualquer alteração a 
cerca desses dados devem ser realizadas no E-MEC e constarão no 
sistema do Enade com o atraso de um dia.  
 



Tela Inicial - PI  
 Acesse o sistema Enade através do link: http://enade.inep.gov.br 

http://enade.inep.gov.br/


Primeiro acesso do PI 



Primeiro acesso do PI 

 Será enviado um e-mail com uma senha temporária com 6 dígitos, 
para a conta de e-mail cadastrada no E-mec. 

 
 
 Após recebimento da senha temporária, acesse novamente o 

portal na aba “Autenticação SSIServices”. 
 
 

  



Primeiro acesso do PI 



Alteração de Senha  



Seleção de Perfil 
 Caso o PI seja cadastrado no E-mec em duas IES ou a mesma pessoa tenha perfil de PI 

e Coordenador, irá aparecer tela para alteração de perfil. 



Página Inicial  - PI 



Enquadramento de Curso  



Enquadramento de Curso  



Enquadramento de Curso 



Enquadramento de Curso 



Enquadramento em Lote 
 Devem ser enquadrados os cursos que pertencem a mesma área de abrangência. 

 

Selecione os cursos 
que deseja enquadrar. 



Enquadramento em Lote 



Enquadramento em Lote  



Enquadramento em Lote 



Pesquisar Inscritos 
 O PI poderá visualizar os Estudantes Inscritos pelo Coordenador. 



Tela Inicial - Coordenador  



Primeiro acesso do Coordenador 



Primeiro Acesso do Coordenador 

 Será enviado um e-mail com uma senha temporária com 6 dígitos, 
para a conta de e-mail cadastrada no E-M ec. 
 

 
 Após recebimento da senha temporária, acesse novamente o 

portal na aba “Autenticação SSIServices”. 
  



Primeiro Acesso do Coordenador 



Alteração de Senha – Primeiro Acesso 



Seleção de Perfil 
 Caso o PI seja cadastrado no E-Mec em duas IES ou a mesma pessoa tenha perfil de 

PI e Coordenador, irá aparecer tela para alteração de perfil. 



Seleção de Perfil 



Página Inicial - Coordenador 



Lista de Estudantes Sugeridos 

Cabe esclarecer que a disponibilização de lista de sugestão de estudantes para inscrição não implica em 
responsabilização conjunta do Inep pelo procedimento. 
A lista oferecida foi gerada a partir das informações prestadas pela IES ao Censo da Educação Superior de 
2016, correspondendo apenas aos estudantes que possuíam entre 80 a 85% da carga horária do curso 
cumprida até o dia 31 de dezembro de 2016. É de total responsabilidade do Coordenador o uso da lista de 
sugestão, bem como a inclusão ou exclusão dos estudantes na lista de inscritos no Enade 2017.  
 
Considerando o processo de implementação do novo Sistema Enade, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), procedeu com a retificação do Edital nº 26, de 16 de junho de 2017, publicado no 
D.O.U nº 115, 19 de junho de 2017, que estabelece prazos e procedimentos para operacionalização do Enade 2017. As 
alterações no Edital do Enade 2017 trazem: 

 
• i. Nova data para o término do período para retificação dos enquadramentos dos cursos e inscrições 

intempestivas, dia 31 de agosto de 2017, ampliando em 6 (seis) dias o prazo final dos processos de 
inscrições dos estudantes habilitados para essa edição do Enade e de regularização da situação de 
estudantes com irregularidade em edições anteriores do Exame; 

• ii. Retirada da obrigatoriedade de justificativa para a exclusão de estudantes da lista de sugestão 
de inscrições do Inep ou inclusão daqueles não constantes na lista, a ser apresentada pelo(a) 
coordenador(a) de curso; 

• iii. Nova redação para o texto que trata da obrigatoriedade de a Instituição informar os dados 
acadêmicos de todos os estudantes inscritos. 

 



Inscrição de Irregulares 



Inscrição de Irregulares 



Inscrição de Irregulares  



Inscrição de Irregulares 



Inscrições em lote - Irregulares 



Inscrições em Lote - Irregulares 



Inscrição em Lote - Irregulares  

• Exemplo de Arquivo TXT 



Inscrição em Lote - Irregulares 

 Para saber o andamento das importações realizadas basta entrar na aba 
“Pesquisar importações”. 



 Caso o aluno não esteja na lista de sugeridos, deve-se fazer inscrição pela aba “Inscrever”. 
 
 

Inscrição de Irregulares 



Inscrição de Irregulares 

Insira o CPF do estudante 

Os dados serão 
preenchidos de 
Acordo com a 
Receita Federal. 



Inscrição de Irregulares 

Preencha as Informações Escolares 



Inscrição de Irregulares 
 Na aba “Pesquisar Inscritos”, o coordenador poderá visualizar as inscrição já realizadas.  

Editar  

Visualizar 

Excluir 



Inscrição de Ingressantes  



Inscrição de Ingressantes 

Insira o CPF do estudante 

Os dados serão 
preenchidos de 
Acordo com a 
Receita Federal. 



Inscrição de Ingressantes 

Preencha as Informações Escolares 



Inscrição de Ingressantes 
 Na aba “Pesquisar Inscritos”, o coordenador poderá visualizar as inscrição já realizadas.  

Editar  

Excluir 
Visualizar 



Inscrição em Lote - Ingressantes 



Inscrição em Lote - Ingressantes 



• Exemplo de Arquivo TXT 

Inscrições em Lote - Ingressantes 



Pesquisar Importação 
 Para saber o andamento das importações realizadas basta entrar na aba 

“Pesquisar importações”. 



Inscrição de Concluintes 



Inscrição de Concluintes 



Inscrição de Concluintes 

Conferir os Dados do Estudantes 



Inscrição de Concluintes 

Preencha  as Informações Escolares 



Inscrição de Concluintes 



Inscrição de Concluintes 

Editar  



Inscrição em Lote - Concluintes  

Selecione os estudantes 



Inscrições em Lote - Concluintes  

• Exemplo de Arquivo TXT 



Inscrição de Concluintes 

Editar  

Visualizar 

Excluir 



Para mais Informações acesse: 
http://portal.inep.gov.br 

http://portal.inep.gov.br/
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