
Passo a Passo ENADE 

2022

FADESA



1º PASSO
Entrar no site do gov.br e acessar com seu Login, caso não possuir 

ainda o seu cadastro pode ser feito rapidamente 

Link de acesso do site gov.br

https://www.gov.br/pt-br

https://www.gov.br/pt-br


2º PASSO
Digite sua senha pessoal para acessar, mas caso tenha esquecido, 

seguir instruções do próprio site para recuperar

000.000.000-00



3º PASSO
Após acesso o discente devera conseguir visualizar essa tela 

SEU NOME



4º PASSO

Após o acesso no site do governo, deve-se minimizar a aba e abrir 

nova guia de navegador e acessar o link do ENADE

Link para acesso:

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

O login prévio no site do governo já servira para o site do ENADE,

basta que o discente clique no campo ENTRAR COM GOV.BR

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


5º PASSO
Ao clicar em ENTRAR COM GOV.BR, você será encaminhado 

para a janela ao lado, devendo clicar em ACESSAR COMO 

ESTUDANTE e aguardar carregamento



6º PASSO
A próxima janela que aparecera para o discente terá varias opções, o 

mesmo deverá clicar em CADASTRO DO ESTUDANTE

Todavia, caso não apareça essa janela, basta clicar nas linhas ao da 

lado palavra INEP, e tela com opções ira aparecer 



7º PASSO 
O discente deve preencher com dados solicitados pelo site para 

concluir o cadastro 



8º PASSO
Depois de preencher todos campos, deve-se clicar  em 

CONFIRMAR para salvar todas a informações



9º PASSO 

Quando os dados pessoas forem preenchidos completamente e salvos 
corretamente, o discente devera clicar nas 3 linhas que aparecem ao 

lado da palavra ENADE

AO clicar nas linhas, deve-se em seguida clicar no campo 
QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE

ATENÇÃO: ESSA NOVA ABA SOMENTE APARECERA PARA 
OS ALUNO QUE PREENCHERAM OS DADOS SOLICITADO 

NA ABA CADASTRO DO ESTUDANTE



10 º PASSO
O discente deve ler atentamente as instruções e responder o 

questionário 



11º PASSO 
Depois de totalmente preenchido o questionário, o discente deve 

clicar em FINALIZAR, dessa forma salvado tudo que foi 
respondido

ATENÇÃO: O local de prova do aluno e demais informações 
sobre a prova são serão liberados para os alunos que responderem 

os questionário


