MANUAL DO ALUNO – CONFIRMAR O CADASTRO NO ENADE 2018
O aluno deverá acessar o seguinte link http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index e
realizar o passo a passo, em seguida aparecerá a seguinte tela:

O aluno deverá clicar em “Primeiro Acesso Estudante” e preencher os campos
obrigatórios que são simbolizados pelo

*, conforme imagem abaixo:

Em seguida, irá receber um e-mail enviado pelo site oficial do SSI-INEP, contendo o login
e senha para ter acesso ao portal ENADE 2018.
Atenção*** A senha é gerada automaticamente e de maneira temporária, o aluno
deverá acessar o portal e alterar a senha!!!

Em seguida o aluno irá realizar o acesso no portal ENADE 2018 no seguinte link
http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index dessa vez clicar em: “Autenticação no Enade”
e preencher o login e senha com os dados enviado pelo e-mail e realizar o acesso.

Conforme dito anteriormente, a senha enviada pelo próprio site é de caráter temporária,
o aluno deverá altera-la obrigatoriamente para continuar com o passo a passo.

Lembre também de esgotar os requisitos para uma nova senha é obrigatório!

Validação da Senha Nova:







Deve conter número
Deve conter letra maiúscula
Deve conter letra minúscula
Deve conter caractere especial
Deve ter o tamanho de 6 a 20 caracteres

Em seguida o aluno deverá clicar no em “Cadastro do Estudante” fica na barra de opções
do lado esquerdo da tela, preencher os campos obrigatórios

*, e confirmar o cadastro!

Ao final irá aparecer a seguinte mensagem “Dados salvos com sucesso!”

Em seguida automaticamente aparecerá a situação do cadastro do estudante em
“Ambiente do Estudante”

Vai estar assim: Status(Preenchimento/Atualização): Realizado

PARABÉNS!!!
Agora é só se preparar até o dia do exame do ENADE 2018.
Boa Prova para todos os alunos!

Ah! Você ainda pode ficar acompanhando o processo do exame do ENADE 2018, é só
clicar em “Inicial” fica na barra de opções do lado esquerdo da tela, para ficar sabendo
de todas as datas!

Lembre-se!!! Entre os dias 3 de setembro a 21 de novembro será necessário acessar o
portal e realizar “Preenchimento do Questionário do Estudante” é obrigatório que o
aluno realize, sob pena de não receber o diploma ao final do curso.

O exame mesmo, ocorrerá em:

25 de novembro – Aplicação do Exame

