
Questionário do Estudante – Enade 2021 

Para acessar o questionário, o estudante concluinte convocado pode nortear-se pelos 
seguintes passos: 

1. Acessar o link: http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index 

 

2. Clicar, na página principal, na opção “Entrar com gov.br”  

 

 

 

3. Na tela de Acesso ao Enade pelo GOV.BR escolha a opção “Acessar como 
estudante” 

 

 

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


 

4. Você será redirecionado para a página da Conta GOV.BR e deverá informar o 
número do seu CPF e clicar em avançar.  

 

 

 

5. Na próxima tela digite sua senha para acessar o login único do governo federal - 
Conta GOV.BR e clique em “Entrar” 

 

6. Se você tem dúvidas sobre a conta GOV.BR acesse: “Dúvidas Frequentes da Conta 
gov.br” 

 

 

http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/


7. No página Inicial do Enade 2021 você encontrará Orientações ao Participante com 
direcionamento aos canais de comunicação:  

 Portal do Inep; 

 Site do Enade; 

 Sistema Enade; 

 Redes Sociais; e 

 Autoatendimento do Fale Conosco para esclarecimento de dúvidas.  

No menu de opções de acesso, ao lado esquerdo da tela, clique na opção “Ambiente do 
Estudante” 

 

 

 

 

 

 



8. No Ambiente do Estudante você verificará a disponibilidade de acesso às etapas 
(conforme prazos do cronograma do Edital n° 36 -Enade 2021), como por exemplo:  

 Cadastro do Estudante; 

 Informações do Curso; 

 Atendimento Especializado; 

 Tratamento pelo nome social;  

 Questionário do Estudante; e 

 Local de Prova. 

 

 

 

 

 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144


9. No Ambiente do Estudante, na etapa “Questionário do Estudante, clique no 
botão “Acessar”. 

 

10. Após, leia a mensagem do Ministério da Educação, INEP, Diretoria de Avaliação da 
Educação Superior direcionada aos estudantes participantes.  

 

Lembre-se de que: 

 as respostas às questões serão analisadas em conjunto, por curso de graduação, 
preservando o sigilo da identidade dos participantes; e 

 alguns itens do questionário fazem referência às ações e atividades possíveis 
apenas no período anterior a pandemia e outras referem-se a atividades que 
puderam continuar após o início da emergência sanitária. Aspectos do processo 
de aprendizagem impactados pela pandemia.  



11. Leia atentamente e responda com calma todo o questionário assinalando a 
alternativa desejada.  

 

12. Caso necessário, ao final do instrumento é possível salvar parcialmente o 
preenchimento do questionário para ser finalizado posteriormente.  

 

13. O questionário será enviado ao Inep quando na última página for acionado o 
botão finalizar, o que indica o preenchimento total do instrumento.  

 

14. A finalização do questionário é pré-requisito para a visualização do local de prova, 
que estará disponível conforme cronograma do Edital Enade da edição vigente.  

 

 

Fique atento! O preenchimento do Questionário do Estudante é obrigatório, faz parte 
do processo de avaliação do Enade, que permite conhecer melhor o estudante, sua 
vivência e percepção sobre o ensino superior. 

Sou + UFMS no Enade 2021!  

 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144

