


Cadastro
do 
estudante
Informações 
importantes

O  cadastro do estudante deve ser realizado pelo 

endereço enade.inep.gov.br, no período de 06 de julho 

a 26 de novembro de 2022.

Antes de preencher o cadastro, o estudante deverá criar 

senha de acesso para o Sistema Enade, que deverá ser 

memorizada e/ou anotada em local seguro.

ela será solicitada para:

Preencher o cadastro; 

Alterar dados cadastrais, durante o período de 
cadastro, conforme item 1.3 do Edital nº 51; 

Acompanhar a situação de sua inscrição; 

Preencher o Questionário do Estudante; 

Consultar o local de provas; 

Consultar e imprimir o Cartão de Confirmação 
da Inscrição; 

Acessar o Boletim de Desempenho Individual.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

A senha é pessoal, intransferível e de responsabilidade 

do  estudante. No cadastro, o estudante deverá 

informar o número de seu CPF.

Os dados pessoais informados devem ser iguais 

aos dados cadastrados na Receita Federal para não 

inviabilizar a correspondência entre as informações. 

Antes de realizar o cadastro, o estudante deverá verificar 

a correspondência dessas informações pessoais e, se for 

o caso, atualizá-las na Receita Federal.

Atenção!



Acesse o site http://enade.inep.gov.br ou QRCode

Clique em Entrar com gov.br

Acesse o SITE ou 
aponte seu celular 
para o QRCode



Clique em
Acessar como estudante

Seu acesso como 
estudante



Na página do gov.br digitar o CPF.

não fique com dúvidas



Informe seu número de CPF e utilize sua senha de acesso 

ao “.gov.br”

Obs: Lembre-se de que esta é uma senha que dá acesso a 
vários serviços do governo federal.

Caso você não tenha essa conta, basta clicar  

em Crie sua conta gov.br

Acesse gov.br



Para orientações de como criar 

a senha no gov.br acessar o 

link: 

http://faq-login-unico.servicos.
gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/
contaacesso.html

Caso ainda não tenha criado sua 
senha, siga estas orientações:

Após confirmar CPF e senha, 
você acessará a página de 
autorização de uso dos 
dados pessoais.

Leia o documento e clique 
em Autorizar.



Após autorização, você acessará esta página.

Volte à tela inicial do ENADE ou acesse 
novamente o link  

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

Refaça o caminho

O estudante que esquecer a senha 
cadastrada terá a opção de recuperá-la 

pelo endereço acesso.gov.br.

Após autorização, você acessará esta página.

estamos quase lá!



insira seus dados

Na página inicial, selecione, no menu à esquerda, a opção 
Cadastro do estudante.

Atualize todos os seus dados, em especial os que contêm 
asterisco (*) – Dados obrigatórios.

observação

Atenção ao tamanho da foto (o sistema não aceita 

arquivos grandes) e formato (deve ser jpg). Anexar foto 

atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco 

que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto 

inteiro, sem o uso de óculos escuros e artigos de 

chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares).



O estudante deve responder o questionário e ao final 
clicar no botão Finalizar.

estamos quase lá!



O Questionário do Estudante destina-se a 

levantar informações sobre o perfil 

socioeconômico do estudante, bem como 

o contexto de seus processos formativos, 

relevantes para a compreensão dos 

resultados obtidos na prova. Considerando 

que os anos de 2020 e  2021 foram marcados 

pela pandemia da Covid-19, no Questionário 

do Estudante, foram inseridas 11 questões 

que abordam especificamente algumas das 

possíveis repercussões da crise sanitária no 

processo formativo dos estudantes.

SUCESSO!
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