
Seminários do 
Enade 2013

1



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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Cronograma
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Data Assunto Competência
31/05/2013 Divulgação do Manual do Enade 2013 – instruções técnicas Inep
04/06/2013 Início do processo de enquadramento de cursos no Enade 2013 IES

11 a 28/06/2013 Inscrições de estudantes irregulares de anos anteriores IES
09/07 a 16/08/2013 Inscrições de estudantes avaliados pelo Enade 2013 IES

20 a 30/08/2013 Consulta pública à lista de inscritos Estudante
20 a 30/08/2013 Ajustes nas inscrições (inserção e correção) IES
20 a 30/08/2013 Alteração de localidade de prova IES

20/09/2013 Divulgação dos estudantes convocados ao Enade 2013 Inep
 '22/10 a 24/11/2013 Respostas ao Questionário do Estudante e consulta ao local de prova Estudante

24/11/2013 Aplicação de provas Inep
25/11 a 10/12/2013 Respostas ao Questionário do Coordenador de Curso IES

17/12/2013 Previsão de divulgação do Relatório de Presença Inep



Legislação

Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004.
Portaria 40/2007, republicada em 29 de 
dezembro de 2010.
Portaria Normativa n. 6 de 27/03/2013.
Portarias das diretrizes de áreas (disponíveis 
em: http://portal.inep.gov.br/legislacao-2013).
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Cursos Avaliados

Bacharelados em: Agronomia, Biomedicina, 
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 
Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, 
Serviço Social e Zootecnia;
Tecnólogos em: Agronegócio, Gestão 
Hospitalar, Gestão Ambiental e Radiologia.
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Irregulares de Anos Anteriores

Cursos avaliados pelo Enade em anos 
anteriores que ainda tenham 
estudantes em situação irregular no 
Enade.
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Estudantes Ingressantes

Aqueles que tenham iniciado o curso 
com matrícula em 2013 e que tenham 
concluído até 25% da carga horária.



Estudantes Concluintes

Bacharelados: Aqueles que tenham 
expectativa de conclusão até julho de 
2014, assim como aqueles que tiverem 
concluído mais de 80% da carga horária do 
curso.
Tecnólogos: Aqueles que tenham 
expectativa de conclusão até dezembro 
de 2013, assim como aqueles que tiverem 
concluído mais de 75% da carga horária do 
curso.



Estudantes dispensados da inscrição 
no Enade 2013

Matriculados em cursos não descritos na 
Portaria Normativa n. 6 de 27/03/2013.

Estudantes que colarem grau até o dia 31 de 
agosto de 2013.
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Estudantes dispensados da 
participação no Enade 2013

Ingressantes de cursos avaliados pelo 
Enade 2013; 

Ingressantes e concluintes em situação 
irregular junto ao Enade de anos anteriores.
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Sistema e-MEC

A atividade de enquadramento requisita informações do 
sistema e-MEC:

– Nome do curso;
– Município de funcionamento;
– Nome do coordenador;
– CPF do coordenador;
– Endereço eletrônico do coordenador.

Qualquer omissão dessas informações no e-MEC impedirá o 
enquadramento do curso.

As atualizações no Sistema e-MEC serão incorporadas ao 
Sistema Enade com atraso de um dia.
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Período: a partir de 
04/06/2013

Enquadramento



Enquadramento

Processo pelo qual a IES identifica a área 
avaliada mais correlacionada ao Projeto 
Pedagógico do seu curso.
O enquadramento dos cursos nas respectivas 
áreas do ENADE é responsabilidade da IES.
O enquadramento define a prova por meio da qual 
os estudantes serão avaliados.
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Ambiente do PI

14



Ambiente do PI
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Ambiente do PI
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Ambiente do PI

17



Ambiente do PI
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Ambiente do PI
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Informações Gerais

Permite ao PI enquadrar os cursos, cadastrados no 
e-MEC, na respectiva área de abrangência do 
Enade 2013;

Não será permitida a alteração de enquadramento 
para cursos que já tenham estudantes inscritos em 
2013;

Após o período de 11 a 28 de junho, não será
possível alterar o enquadramento de cursos que 
tiverem estudantes irregulares inscritos.
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Enquadramento de 
Áreas não Avaliadas
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Enquadramento de Áreas não Avaliadas
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Enquadramento de Áreas não Avaliadas
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Enquadramento de Áreas não Avaliadas
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Enquadramento de Áreas não Avaliadas
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Enquadramento de Áreas não Avaliadas
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Enquadramento de Áreas não Avaliadas
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Enquadramento de Áreas não Avaliadas
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Enquadramento de Áreas não Avaliadas
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Enquadramento de Áreas não Avaliadas
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Enquadramento de Áreas não Avaliadas
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Enquadramento de 
Áreas Avaliadas
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Enquadramento de Áreas Avaliadas
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Enquadramento de Áreas Avaliadas
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Enquadramento de Áreas Avaliadas
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Enquadramento de Áreas Avaliadas
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Enquadramento de áreas avaliadas
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Novas Funcionalidades
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Relatório de Presença

Gera relatório listando os alunos em situação 
regular junto ao Enade num determinado 
ano.
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Relatório de Presença
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Relatório de Presença
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Histórico de Inscrições

Exibe a lista dos alunos inscritos num 
determinado ano.
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Histórico de Inscrições
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Histórico de Inscrições
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Histórico de Inscrições
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Ambiente do 
Coordenador de Curso
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Ambiente do Coordenador de Curso
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Ambiente do Coordenador de Curso
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Ambiente do Coordenador de Curso
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Ambiente do Coordenador de Cursoc
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Ambiente do Coordenador de Curso
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Primeiro Acesso

Permitirá a criação de senha de acesso, viabilizando 
o acesso a todos os cursos do mesmo coordenador 
já enquadrados pelo PI.
Remeterá mensagem eletrônica ao Coordenador 
informando o código de ativação para criação da 
senha de acesso.
A opção ‘esqueci minha senha’ executa 
procedimentos análogos à opção ‘primeiro acesso’, 
permitindo ao Coordenador de Curso criar uma nova 
senha de acesso ao Sistema Enade. 
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Primeiro Acesso
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Primeiro Acesso
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Primeiro Acesso
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Alterar Senha

Permite ao Coordenador de Curso a 
alteração da própria senha de acesso ao 
Sistema Enade.
A senha de acesso é vinculada ao CPF do 
Coordenador de Curso.
Um coordenador que acumula a função em 
mais de um curso terá apenas uma senha de 
acesso ao Sistema Enade.
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Alterar Senha
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Alterar Senha
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Período:
- Irregulares (11/06 a 28/06)
- Regulares (09/07 a 16/08)
- Ajustes (20/08 a 30/08)

Inscrição



Inscrição

Permite a inscrição individualizada de ingressante 
ou concluinte para cada curso enquadrado no 
Enade. 
O Sistema Enade exibirá mensagem de alerta sobre 
o período de inscrição para estudante regular ou 
irregular de anos anteriores.
O Sistema Enade fará a consulta aos dados da 
Receita Federal e emitirá mensagens de alerta para 
a continuidade do procedimento de inscrição do 
estudante. 
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Inscrição de Irregulares
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Inscrição de Irregulares
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Inscrição de Irregulares
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Inscrição de Irregulares
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Inscrição de Irregulares
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Inscrição de Irregulares



Inscrição de Irregulares
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Inscrição de Regulares
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Inscrição de Regulares
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Inscrição de Regulares

70



Inscrição de Regulares
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Inscrição de Regulares
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Inscrição de Regulares
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Inscrição de Regulares
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Inscrição de Regulares
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Inscrição de Regulares
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Inscrição de Regulares
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Inscrição em Lote

Permite ao Coordenador de Curso 
encaminhar inscrições por grupo de 
estudantes do mesmo curso. 
É indispensável a preparação de arquivo 
texto, segundo as orientações do Manual do 
Enade.
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Arquivo sem erros

Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote

83

Outra Opção – Arquivo .csv



Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote
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Arquivo com erros

Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote
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Inscrição em Lote – Arquivo de erros
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Solicitar Inscrição de Estrangeiros 

Permite a inscrição do ingressante ou concluinte 
estrangeiro, que não possui CPF, mediante o 
preenchimento do formulário de inscrição e remessa 
eletrônica de cópia do passaporte ou documento de 
identidade do estudante estrangeiro, emitido nos 
termos da Lei nº. 6.815/1980.
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Solicitar Inscrição de Estrangeiros 
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Solicitar Inscrição de Estrangeiros 
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Solicitar Inscrição de Estrangeiros 
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Solicitar Inscrição de Estrangeiros 
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Solicitar Inscrição de Estrangeiros 
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Solicitar Inscrição de Estrangeiros 
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Estudantes Inscritos

Esta funcionalidade exibe a lista completa de 
todos os estudantes inscritos no curso, 
sejam irregulares de anos anteriores ou 
estudantes habilitados ao Enade 2013.
Serão exibidas as opções de alteração, 
exclusão ou verificação dos dados 
cadastrais de cada estudante.
As opções de alteração e exclusão são 
restritas à condição do estudante – irregular 
de anos anteriores ou regular de 2013 – e 
período de inscrição.101



Estudantes Inscritos
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Estudantes Selecionados

Exibirá, a partir de 20 de setembro de 2013, 
a lista dos estudantes convocados a 
participar do Enade 2013. 
É responsabilidade da IES, nos termos da 
legislação vigente, a ampla divulgação da 
lista de estudantes selecionados para o 
Enade 2013. 
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Estudantes Selecionados
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Estudantes Não Selecionados

Permite à IES conhecer a lista dos 
estudantes não selecionados (ingressantes e 
irregulares de anos anteriores) para o Enade 
2013.
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Estudantes Não Selecionados
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Alteração de Localidade de Prova

Estudantes em desenvolvimento de 
atividades curriculares obrigatórias fora da 
sede do curso e para estudantes da 
modalidade de educação a distância.
A IES, durante o período de 20 a 30 de 
agosto de 2013, poderá alterar o local de 
prova do estudante, dentre as diversas 
opções previstas para a respectiva área de 
abrangência no Enade 2013.
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Alteração de Localidade de Prova
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Local de Prova

Informará ao Coordenador de Curso a 
situação do estudante em relação ao acesso 
à informação do próprio local de prova. 
A informação do local de prova é
sequenciada ao preenchimento do 
Questionário do Estudante.
O município de funcionamento do curso (ou 
a informação de localidade de prova 
alterada) é determinante à alocação de 
estudantes.109



Local de Prova
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Questionário do Estudante

Serão apresentadas, a partir do dia 22 de 
outubro de 2013, informações quantitativas 
acerca da adesão dos concluintes do curso 
ao Questionário do Estudante.
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Questionário do Estudante
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Questionário do Coordenador

Permitirá a apresentação das respostas ao 
Questionário do Coordenador durante o 
período de 25 de novembro a 10 de 
dezembro de 2013.

113



Questionário do Coordenador
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Encerrar Inscrições

Permite ao Coordenador de Curso informar 
ao Inep o encerramento das atividades de 
inscrição de estudantes habilitados ao 
Enade 2013 e geração automática do 
protocolo de encerramento de inscrições.
O protocolo de encerramento é o documento 
oficial de conclusão das atividades de 
inscrição de estudantes habilitados ao 
Enade 2013.
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Encerrar Inscrições
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Encerrar Inscrições
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Reabrir Inscrições

Permitirá a reabertura do processo de 
inscrição pelo Coordenador de Curso, 
viabilizando novas inscrições alterações e/ou 
exclusões de estudantes, respeitados os 
períodos específicos de inscrição.
Novo protocolo de encerramento deverá ser 
gerado após as correções identificadas pela 
coordenação de curso no processo de 
inscrição. 
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Reabrir Inscrições
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Reabrir Inscrições
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Sair

Encerra as atividades do Coordenador de 
Curso no Sistema Enade. 
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