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COMUNICADO

Assunto:Assunto: Cadastro de informações pessoais dos estudantes concluintes habilitados no sistema ENADE

 

Conforme Comunicado CLP-PEP/IFSP nº 36, de 21 de julho de 2021, os cursos de licenciatura de todo o país

serão avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE – edição 2021).

Nessa primeira etapa, as coordenações de curso concluíram as inscrições dos estudantes ingressantes e concluintes

habilitados no sistema ENADE, indicando os municípios em que a prova será aplicada.

A etapa seguinte envolverá a participação direta dos estudantes concluintes. Para isso, solicitamos atenção com

relação às seguintes orientações.

Leia atentamente:

1. A partir de agora você deverá realizar o preenchimento do Cadastro de informações pessoais dos estudantes

concluintes habilitados no sistema ENADE.

 

2. O Sistema ENADE está disponível no endereço <enade.inep.gov.br>

As ações de estudantes deverão ocorrer em ambiente de acesso restrito no Sistema ENADE, por meio de

autenticação, com o uso de login e senha pessoal e intransferível.

ATENÇÃO: Antes de preencher o cadastro, o estudante deverá criar senha de acesso para o Sistema ENADE, no

endereço <sso.acesso.gov.br>, que deverá ser memorizada e/ou anotada em local seguro. Ela será solicitada para:

a) alterar dados cadastrais, durante o período de cadastro (até 13/11/2021);

b) acompanhar a situação de sua inscrição;

c) consultar o local de provas;

d) consultar e imprimir o Cartão de Confirmação da Inscrição;

 

3. A senha é pessoal, intransferível e de responsabilidade do estudante.

O estudante que esquecer a senha cadastrada terá a opção de recuperá-la pelo endereço <sso.acesso.gov.br>.

 

4. 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.

As alterações nos dados provenientes da Receita Federal, após atualização realizada pelo estudante, devem ser

solicitadas por meio da Central de Atendimento 0800 616161. A visualização da alteração estará disponível na

divulgação de seus resultados.



 

5. Informar o endereço de e-mail único e válido, e o número de telefone fixo ou celular válido;

O Inep poderá utilizar o e-mail cadastrado para enviar ao estudante informações relativas ao Exame. No entanto,

todas as informações referentes ao cadastro do estudante estarão disponíveis para consulta na Página do Estudante,

no endereço <enade.inep.gov.br>.

 

6. 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 Inep poderá utilizar a foto anexada no Sistema ENADE para procedimento de identificação no dia de realização

das provas.

 

7. Informar a necessidade de Atendimento Especializado (EM CASO DE ESTUDANTES DO PÚBLICO ALVO

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL) e/ou Tratamento pelo Nome Social, até 03/09/2021.

 

8. ATENÇÃO: A Diretoria de Avaliação Externa (DAEX), vinculada à Pré-Reitoria de Ensino (PRE) realizará no

mês de setembro algumas lives com orientações sobre o QUESTIONÁRIO DO ALUNO que deverá ser

preenchido até 13/11/2021.

Por isso, nesse momento, pedimos atenção apenas ao:

- CADASTRO DOS ALUNOS NO SISTEMA ENADE

- SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (EM CASO DE ESTUDANTES DO

PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL) E/OU TRATAMENTO PELO NOME SOCIAL, CUJO

PRAZO ENCERRA-SE EM 03/09. APENAS PARA OS ESTUDANTES QUE SE CLASSIFICAM

NESSAS CATEGORIAS. SE VOCÊ NÃO NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

OU NÃO PRETENDE ALTERAR SEU NOME USANDO O NOME SOCIAL, DESCONSIDERE

ESSA DATA.
 

Em breve, informarei vocês sobre o preenchimento do questionário.

 

Qualquer dúvida, entrar em contato com a coordenação de curso: coord.clp.pep@ifsp.edu.br ou

fernanda.souza@ifsp.edu.br

 

Atenciosamente,

 

 

Fernanda Cristina de Souza

Coordenadoria de Licenciatura em Pedagogia

IFSP - PEP

 

Documento assinado digitalmente.
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