
INGRESSANTES

Situação do Estudante Quando utilizar O que preencher

Inscrito no ENADE na edição :ano:, com
regularidade atribuída pelo INEP em :data:.

No ano de ingresso do aluno, seu curso foi
selecionado para ser avaliado pelo ENADE.

 Ano da edição do ENADE em que o aluno foi
inscrito.

 Data do relatório de regularidade emitido pelo 
INEP.

Não habilitado ao ENADE em razão da natureza do
Projeto Pedagógico do Curso. Registro em :data:. 

Curso não avaliado pelo ENADE.     Data do registro realizado pela Coordenação.

Não habilitado ao ENADE na edição :ano: em razão
do calendário do ciclo avaliativo. Data do registro
:data:

No ano de ingresso do aluno, seu curso não foi
selecionado para ser avaliado pelo ENADE.

 Ano em que o aluno ingressou no curso.
 Data do registro realizado pela Coordenação.

Não inscrito na edição do Enade :ano:, com
regularidade atribuída pelo INEP em edição
subsequente, em :data:.

No ano de ingresso do aluno, seu curso foi
selecionado para ser avaliado pelo ENADE, mas a
Coordenação não realizou a inscrição no período
previsto e o INEP atribuiu a regularização
posteriormente.

 Ano em que o aluno ingressou no curso.
 Data da regularização atribuída pelo INEP, 

conforme relatório.

CONCLUINTES

Situação do Estudante Quando utilizar O que preencher

Habilitado ao ENADE edição :ano: com realização 
de prova em :data: e regularidade atribuída pelo 
INEP. 

No ano da colação de grau do aluno, seu curso foi
selecionado  para  ser  avaliado  pelo  ENADE.
Devidamente  inscrito,  o  aluno  participou
integralmente do processo  e seu nome aparece no
Relatório de Regularidade do INEP.

• Data da realização da prova.
• Ano da edição do ENADE.

Não habilitado ao ENADE em razão da natureza do
Projeto Pedagógico do Curso. Registro em :data:.

Curso não avaliado pelo ENADE. • Data do registro realizado pela Coordenação.

Não habilitado ao ENADE na edição :ano: em razão 
do calendário do ciclo avaliativo. Data do registro
:data:.

No ano da colação de grau do aluno, seu curso não
foi selecionado para ser avaliado pelo ENADE.

• Ano em que o aluno colou grau no curso.
• Data do registro realizado pela Coordenação.

Regularidade do ENADE :ano: atribuída por 
a) não foi  inscrito pela IES no período previsto;

• Ano em que o aluno colou grau no curso.



Declaração de Responsabilidade da IES, em 
:data:. 

b)  deixou  de  ser  informado  pela  IES  sobre  sua
inscrição;
c) foi inscrito indevidamente pela IES.

• Data do registro realizado pela Coordenação.

Regularidade do ENADE :ano: atribuída por Ato do 
Inep em edição subsequente, em :data:.

O  aluno  foi  devidamente  inscrito,  mas  não
participou integralmente do ENADE e o INEP
atribuiu a regularização em ano subsequente.

• Ano em que o aluno deveria ter realizado o
ENADE.

• Data da regularização atribuída pelo INEP,
conforme relatório.

Habilitado ao  ENADE edição :ano:  com dispensa
de  prova e  regularidade  atribuída  pelo  INEP em
:data:. 

No ano da colação de grau do aluno, seu curso foi
selecionado  para  ser  avaliado  pelo  ENADE.
Devidamente  inscrito,  não  participou
integralmente  do  processo,  pediu  dispensa  de
prova  e  seu  nome  aparece  no  Relatório  de
Regularidade do INEP.

Ou

No ano da colação de grau do aluno, seu curso foi
selecionado para ser avaliado pelo ENADE, mas  a
Coordenação  não  realizou  a  inscrição  e  nem
solicitou a dispensa no período previsto.

• Ano em que o aluno deveria ter realizado o
ENADE.

• Data da regularização atribuída pelo INEP,
conforme relatório.

Participação integral = realizou prova + preencheu questionário
Participação parcial = realizou prova, mas não preencheu questionário ou preencheu questionário, mas não realizou prova

ATENÇÃO: Para os concluintes, o registro da situação ENADE nos históricos acadêmicos deve ser realizado SOMENTE na semana anterior a sua colação de grau e, 
para os ingressantes, ao final do período de ingresso ou quando da emissão do Relatório de Regularidade, quando for o caso.


