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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRG - COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO

OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 216/2021 - PRG - CRA (11.01.10.05) 
(Identificador: 202203342) 
 
Nº do Protocolo: 23074.070775/2021-42

João Pessoa-PB, 16 de Julho de 2021.
 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO (CCAE)
 
CC: 
CCAE - COORDENAÇÃO DE DESIGN 
 
CCAE - COORDENAÇÃO DE LETRAS 
 
CCAE - COORDENAÇÃO DE LETRAS EM LÍNGUA INGLESA (LICENCIATURA - EAD) 
 
CCAE - COORDENAÇÃO DE MATEMÁTICA (LICENCIATURA) 
 
CCAE - COORDENAÇÃO DE PEDAGOGIA 
 
CCAE - COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BACHARELADO) 
 
CCAE - COORDENAÇÃO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
 
 

Título: ENADE 2021 - publicação de edital 
 
Assunto: 992 - COMUNICADOS E INFORMES

Prezada Diretora de Centro e Coordenadores de Cursos de Graduação Participantes do ENADE
2021,
 
enviamos anexa cópia do Edital nº 36, de 12 de julho de 2021 (ENADE 2021), publicado no
Diário Oficial da União de 13 de julho de 2021, para conhecimento e ampla divulgação entre o
corpo discente.
 
Nesse primeiro momento, conforme cronograma estabelecido, os Coordenadores dos cursos
habilitados ao ENADE 2021 devem realizar suas verificações de acesso, autenticando-se no
Sistema Enade. Para isso, devem:
1 - acessar <http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index> e clicar em “ENTRAR COM GOV.BR”;
2 - na tela aberta, clicar "ACESSAR COMO PI / COORDENADOR". Após isso, o sistema “GOV.BR”
será aberto e o/a coordenador(a) deve inserir suas informações para acessar sua conta. Nesse
sentido, frisamos que o acesso ao sistema ENADE vai ocorrer via acesso à conta “gov.br”. 
3 - ao entrar na conta do sistema “gov.br”, permitir o acesso a seus dados pessoais para ter
acesso ao serviço “EXAME NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES”. Somente após
essa confirmação, os Coordenadores terão acesso ao Sistema ENADE onde executarão o
processo de inscrição dos estudantes habilitados.
 
De acordo com o cronograma divulgado, os enquadramentos dos cursos deveriam começar hoje
(16/07) pelo INEP, mas, como os cursos da UFPB ainda não foram enquadrados, embora o prazo
de inscrição dos estudantes comece na próxima segunda-feira (19/07), pedimos que os
Senhores aguardem instruções para realizar essa tarefa. Nesse sentido, convocamos os
Senhores a participarem de reunião de orientação dos procedimentos necessários ao processo de
inscrição e acompanhamento dos alunos habilitados ao Exame no dia 20/07/2021, terça-feira,
às 10h00min, via plataforma Google Meet, na sala virtual de Reuniões desta Coordenação
(https://meet.google.com/jgy-xfiy-wtr).
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Atenciosamente,

 
 
 

(Autenticado em 16/07/2021 20:02) 
JAILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA 

COORDENADOR - TITULAR 
Matrícula: 5506116 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufpb.br/documentos/ informando
seu número: 216, ano: 2021, documento (espécie): OFÍCIO ELETRÔNICO, data de emissão: 16/07/2021 e

o código de verificação: eb451a5ecb

Copyright 2007 - STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - UFPB

https://sipac.ufpb.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

