
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE 2021) 

EDITAL Nº 36, DE 12 DE JULHO DE 2021 (Para maiores informações) 

Licenciaturas em Ciências Biológicas e Geografia 

 

O ENADE avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos 

cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao 

aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos 

estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. 

 

AÇÕES DOS ESTUDANTES: 

O cadastro do estudante deve ser realizado pelo endereço 
https://enade.inep.gov.br/ 
 
 
Antes de preencher o cadastro, o estudante deverá criar senha de acesso 
para o Sistema Enade, no endereço https://sso.acesso.gov.br/ , que deverá 
ser memorizada e/ou anotada em local seguro. Ela será solicitada para as 
demais etapas. 
 

1. Preenchimento do cadastro pelos estudantes concluintes habilitados 
 

                               19 de julho ao dia 13 de novembro de 2021 
 

2. Solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento pelo Nome 
Social dos estudantes concluintes habilitados 
 

                              30 de agosto ao dia 3 de setembro de 2021 
 

3. Resultado da solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento 
pelo Nome Social dos estudantes concluintes habilitados 

  

                                          10 de setembro de 2021 

 

4. Recurso da solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento 
pelo Nome Social dos estudantes concluintes habilitados 

   
                           13 ao dia 17 de setembro de 2021 
 

5. Resultado do recurso da solicitação de Atendimento Especializado e/ou 
pelo Tratamento pelo Nome Social dos estudantes concluintes habilitados 

 

https://enade.inep.gov.br/
https://sso.acesso.gov.br/


                                          24 de setembro de 2021 

 

6. Preenchimento do Questionário do Estudante 

 

30 e agosto ao dia 13 de novembro  
 

7. Indicação do curso pelo estudante concluinte habilitado com mais de uma 
inscrição 
 

                             30 de agosto ao dia 17 de setembro 
 

8. Solicitação de dispensa de prova pelo estudante 
 
                            16 de dezembro de 2021 ao dia 21 de janeiro de 2022 
 

9. Recurso das solicitações de dispensa do estudante, indeferidas pela IES 
 

                                  26 de janeiro ao dia 11 de fevereiro 
 
 


