
Instruções para preenchimento 

Cadastro do Estudante



Caro(a) Estudante Concluinte

Você foi inscrito(a) pela Univates para participar do Enade 2021 e deverá validar a 
inscrição, preenchendo seu cadastro no sistema Enade.

O cadastro habilita o acesso ao Questionário do Estudante, que é de 
participação (preenchimento) obrigatória, devendo ser preenchido no período de 
30/08/2021 a 13/11/2021.

  Para preencher seu cadastro, 
verifique as orientações a seguir:



Acesse aqui o sistema Enade.

http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index
http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index


Após, clique em “Acessar como estudante”.



Você será direcionado(a) para o 
sistema gov.br. 

Informe seu CPF e clique 
em “Avançar”.



Digite sua senha 
do sistema 
gov.br e clique 
em “Entrar”.

1. Caso você não lembre de sua senha de acesso ao sistema gov.br, 
será necessário recuperá-la. Confira aqui as instruções.
2. Caso você não tenha conta no sistema gov.br, será necessário criar 
uma. Confira aqui as instruções.

https://drive.google.com/file/d/10C6GABgXbkYvUrb3i_L9dLC0Vf1XbiWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uzUmnBa63gzfFWkEcSlhpDAXDb3LLMav/view?usp=sharing


Feito o acesso, será necessário confirmar seu número de 
contato.



E, também, autorizar o uso de seus dados pessoais. 



Acesse novamente o sistema Enade 
(utilizando a opção “Entrar com 
gov.br” -> “Acessar como estudante”), 
digite seu CPF e, após, sua senha. 

http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index


Agora você deverá preencher 
seu cadastro. 



No menu à esquerda, acesse o campo 
Cadastro do Estudante.

Os campos marcados com 
* são de preenchimento 
obrigatório. Após 
preencher seus dados, 
verifique se estão corretos 
e clique em "Confirmar".



Verifique se o seu cadastro foi concluído
corretamente no menu Ambiente do Estudante.

Importante: não esqueça 
de, caso necessite, 
solicitar atendimento 
especializado, por meio do 
menu Atendimentos de 
Prova.

https://drive.google.com/file/d/1Piq8u-I9T429BqeqdIngC_ZhGHqPvZ_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Piq8u-I9T429BqeqdIngC_ZhGHqPvZ_o/view?usp=sharing


Atendimento especializado

Oferecido a pessoas com baixa visão, cegueira, visão 
monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, 
deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, 
déficit de atenção, autismo e/ou discalculia, gestantes, 
lactantes, idosos e/ou pessoa com outra condição 
específica.



Solicitação de atendimento especializado e/ou pelo nome social 
poderá ser encaminhada pelo sistema Enade no período de 

30/08/2021 a 03/09/2021. 



Dúvidas? Contate-nos

Setor de Avaliação e Regulação
enade@univates.br

www.univates.br/enade

mailto:enade@univates.br
http://www.univates.br/enade

