
Atores institucionais do Enade 

 

Atores que participam do Enade: 

 

1- Procurador Institucional (PI) 

2- Diretoria de Avaliação Institucional (Diavi) 

3- Coordenador de curso do ciclo Enade 

4- Estudantes concluintes 

5- Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara) 

6- Diretoria de Imagem Institucional 

 

As atribuições de cada ator: 

 

PI:  

 divulga as diretrizes dos cursos participantes do Enade; 

 faz o enquadramento dos cursos cujos coordenadores assentiram, após consultar 

as diretrizes divulgadas pelo Inep, em participar do ciclo Enade; 

 informa a Diavi sobre a publicação do Edital Enade; 

 informa sobre os demais atos normativos do Inep sobre o Enade. 

 

Diavi:  

 mantém-se atualizada sobre a legislação pertinente ao Enade; 

 divulga para os coordenadores de curso as diretrizes estabelecidas pelo Inep; 

 informa ao PI sobre a concordância dos coordenadores na participação do curso 

naquele ciclo; 

 assessora os coordenadores de curso sobre o edital Enade, bem como seus 

prazos e cumprimentos; 

 informa os coordenadores de curso sobre o período de regularidade dos 

estudantes participantes das edições anteriores do Enade; 

 divulgar a importância da participação dos estudantes no Enade; 

 organizar eventos para esclarecimentos sobre o edital Enade e a legislação 

pertinente; 



 dar publicidade dos resultados do Enade; 

 nos casos de resultados insatisfatórios, atuar junto às coordenações de curso, na 

identificação dos problemas apontados no resultado e propor ações visando a 

melhorias. 

 

Coordenador de curso: 

 comunicar à Diavi sobre a concordância ou discordância da participação do 

curso no Enade, de acordo com as diretrizes divulgadas pelo Inep; 

 manter-se atualizado sobre as informações relativas ao Enade; 

 realizar cadastro de senha no Sistema Enade; 

 realizar a inscrição dos Estudantes Irregulares; 

 realizar a inscrição dos Estudantes Ingressantes; 

 realizar a inscrição dos Estudantes Concluintes; 

 autorizar o cadastro dos Estudantes habilitados para o Enade, a partir de lista 

disponibilizada pelo Inep, que tem como referência as informações prestadas ao 

Censo da Educação Superior; 

 incluir estudantes habilitados para o Enade que não estejam na lista 

disponibilizada pelo Inep, desde que justifique o motivo da inclusão. Nesse caso, 

o coordenador de curso deverá ter o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

do estudante, documento obrigatório para a efetivação da inscrição; 

 excluir estudantes que estejam na lista disponibilizada pelo Inep e que não 

estejam habilitados no Enade para o curso relacionado da IES, desde que 

justifique o motivo da exclusão; 

 informar os dados acadêmicos dos estudantes, quando estes não estiverem na 

lista do Censo da Educação Superior;  

 divulgar e incentivar os estudantes inscritos a realizarem o cadastro no período 

previsto no edital; 

 supervisionar o cadastro dos estudantes de sua IES e conferir se todos os 

estudantes inscritos realizaram o cadastro;  

 contatar o estudante inscrito no caso de ele não ter realizado o cadastro, visto 

que essa etapa é indispensável para o preenchimento do Questionário do 

Estudante; 

 analisar os pedidos de dispensa dos estudantes, deferindo-os ou indeferindo-os. 



 informar à Cdara lista dos alunos aptos a colar grau e lista dos alunos 

dispensados do Enade, de acordo com a legislação pertinente, para fins de 

notação no histórico escolar. 

 

Estudantes concluintes: 

 tomar ciência do Edital Enade; 

 efetuar o cadastro no Sistema Enade dentro do prazo estabelecido em edital; 

 informar, no ato do cadastro, seu CPF (documento obrigatório para a efetivação 

do cadastro), um número de telefone com DDD e um endereço de e-mail 

válidos; 

 solicitar, se necessário, atendimento ESPECIALIZADO e/ou ESPECÍFICO, de 

acordo com as opções apresentadas em edital; 

 verificar se o cadastro foi concluído com sucesso;  

 manter sob a sua guarda a senha de acesso para o acompanhamento do processo 

de inscrição, para a consulta e a impressão do local de prova e para a obtenção 

dos resultados individuais via Internet; 

 preencher o Questionário do Estudante; 

 realizar o Exame na data estabelecida em edital; 

 solicitar seu pedido de dispensa, se for o caso; 

 solicitar recurso ao Inep, se for o caso; 

 acompanhar a divulgação do resultado do seu Exame. 

 

Cdara: 

 conceder diploma aos estudantes, na colação de grau, de acordo com a lista de 

estudantes regulares com o Enade enviada pelos coordenadores de curso; 

 expedir histórico escolar de acordo com a legislação vigente. 

 

Diretoria de Imagem Institucional: 

 dar suporte à Diavi nas ações de divulgação do Enade. 

 


