
Estudantes Concluintes devem preencher o Questionário do Estudante do Enade
2021 até o dia 13 de Novembro de 2021.

Após mais de 2 semanas de instabilidade, o questionário do estudante concluinte está
novamente disponível para preenchimento no Sistema Enade.

Com as correções efetuadas pelo INEP no questionário do estudante dos cursos de
licenciatura, TODOS os alunos concluintes deverão verificar a situação de
preenchimento do seu questionário no sistema Enade, mesmo aqueles que já
haviam efetuado o preenchimento antes de sua retirada do ar. O acesso ao sistema
Enade é feito através do link http://enade.inep.gov.br

O prazo para preenchimento vai até o dia 13 de Novembro de 2021, véspera da
prova deste ano.

O questionário do estudante concluinte, assim como a participação da prova, é fase
obrigatória da avaliação Enade, sendo um dos itens verificados pelo INEP para a
atribuição de regularidade ao estudante concluinte. Sem o seu preenchimento, o
concluinte está automaticamente irregular e não poderá colar grau até a sua
regularização por Ato do próprio INEP, previsto para ocorrer apenas a partir de 1º de
setembro de 2022.

A partir das respostas dos estudantes concluintes nesse Questionário e do desempenho
dos alunos nas provas de formação geral e de componentes específicos da avaliação, são
calculados e publicados conceitos e indicadores de qualidade que avaliam os cursos de
graduação e a Instituição de Educação Superior participantes do Enade 2021.

Após mais de 2 semanas fora do ar, o questionário do estudante dos cursos de
licenciatura foi novamente disponibilizado pelo INEP para preenchimento, porém os
dados referentes aos preenchimentos que já haviam sido realizados pelos alunos
concluintes antes da retirada do ar foram zerados no sistema.

Com isso, TODOS os alunos concluintes dos cursos de licenciatura, inclusive
aqueles que já haviam efetuado o preenchimento do questionário do estudante
antes da retirada do ar, DEVERÃO efetuar o preenchimento novamente.

Apesar de não haver nota oficial do INEP sobre o que ocorreu ou sobre o que foi
corrigido, tudo indica que foram acrescentadas questões ao questionário dos cursos de
licenciatura.

Ao que tudo indica, o questionário do estudante dos cursos de bacharelado não foi
afetado, porém solicitamos que todos os estudantes concluintes regularmente
inscritos verifiquem o preenchimento do questionário diretamente no sistema
Enade, e, caso ainda não tenham realizado o preenchimento, o efetuem o mais
breve possível, evitando perdas de prazo e irregulares em relação ao Enade.

Apesar de não haver nota oficial do INEP sobre os motivos que levaram à retirada do
questionário do ar ou sobre a nova disponibilização para preenchimento, esse Núcleo
de Regulação de Cursos, tão logo tomou conhecimento dos erros e problemas

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


encontrados pelos estudantes concluintes para preencher o cadastro e o questionário do
estudante, abriu demanda via fale conosco do MEC e na Plataforma Integrada FalaBR.

O INEP identificou o erro e desde então vem tentando solucionar o
problema, entretanto, as respostas recebidas do INEP até hoje, 13 de outubro de 2021,
se resumem em: "Para os estudantes que não conseguem responder o
questionário de licenciatura é necessário aguardar pois em breve estará
disponível e os estudantes têm até a data de 13/11 para responder.".

Salientamos que a gestão e organização do Exame Nacional de
Avaliação do Desempenho do Estudante e do sistema ENADE é responsabilidade do
INEP/MEC, ficando a UFPel apenas responsável pelo acompanhamento do
enquadramento dos cursos, na figura da Procuradora Educacional Institucional, e da
inscrição dos alunos habilitados, na figura dos coordenadores de cursos participantes.

Desta forma, solicitamos que, os alunos concluintes que encontrarem
dificuldades e/ou erros para acesso ao sistema ou preenchimento do cadastro e do
questionário do estudante concluinte registrem demanda na Plataforma Integrada
FalaBr, direcionada ao próprio INEP, responsável pela gestão do sistema e quem pode
fornecer informações sobre o sistema Enade.

Ressaltamos que o INEP disponibiliza o canal Fale Conosco para sanar
dúvidas dos estudantes em relação ao Enade, que pode ser acessado no
link https://mecsp.metasix.solutions/portal/servicos/informacao?t=22&a=13351&a=1
9811&a=37880&a=37881&a=37917&servico=35552

Recomendamos o registro de demandas em ambas as plataformas, Fala
BR e Fale Conosco. Além disso, as manifestações oficiais do INEP sobre Enade
podem ser visualizadas em seu site, no link https://www.gov.br/inep/pt-br

O INEP, responsável pela organização e aplicação das avaliações do Enade, lançou
algumas dicas para auxiliar os alunos que encontram problemas para acessar o sistema
Enade, preencher e salvar o cadastro do estudante ou incluir a sua foto:

1) Limpeza de cachê do navegador antes de acessar o sistema Enade (limpar
histórico de navegação);

2) “Orientamos que a participante abra uma aba anônima (CTRL+SHIFT+N) para
completar e salvar o seu cadastro, se mesmo assim ficar emitindo a mensagem
de "carregando" pressione F5, ou CTRL+R para atualizar e manter limpo de
cache. Retorne ao menu e verifique se o seu cadastro foi salvo.”

3) “Orientamos ao estudante que realize todo o cadastro preenchendo o campo
referente ao nome do pai conforme documento, caso não haja, informe no
campo como não declarado. Em caso de problemas com foto, tente incluir uma
foto nos padrões 3X4, fundo branco e rosto enquadrado, sem cortar a cabeça,
conforme o edital. A foto utilizada não pode conter filtros.”



Se ainda persistir o problema, orientamos que os alunos concluintes registrem demanda
ao INEP via Fala BR (serviço de ouvidoria do serviço público federal), através do link
https://falabr.cgu.gov.br/, anexando prints dos erros para ilustrar o problema.

A prova está marcada para ocorrer no dia 14 de novembro de 2021, a partir das 13
horas, horário de Brasília.

Na UFPel, os alunos ingressantes e concluintes dos seguintes cursos devem ser
inscritos, conforme os termos do edital da edição:

a. Artes Visuais – Licenciatura;
b. Ciência da Computação;
c. Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura;
d. Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura;
e. Educação Física – Bacharelado e Licenciatura;
f. Filosofia – Bacharelado e Licenciatura – Presencial e EaD;
g. Física – Licenciatura;
h. Geografia – Bacharelado e Licenciatura;
i. História – Bacharelado e Licenciatura – Presencial e EaD;
j. Letras – Português;
k. Letras – Português e Espanhol;
l. Letras – Português e Inglês;
m. Matemática – Presencial e EaD;
n. Música – Licenciatura;
o. Pedagogia (vespertino e noturno); e
p. Química – Bacharelado e Licenciatura.

https://falabr.cgu.gov.br/

