
PASSO A PASSO – QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO DO ENADE 2014 

Período de preenchimento – 21/10/2014 até 20/11/2014. 

Prezados alunos do Parfor/UFPI... 

Encaminhamos um passo a passo para preenchimento do QUESTIONÁRIO 

ELETRÔNICO obrigatório para os alunos formandos do PARFOR/UFPI: 

1) Acessar o sistema do Enade pelo seguinte endereço: 

                                   http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/ 

2) A página que vocês visualizarão será a seguinte: 

 

 Vocês deverão clicar no link: Estudante 

] 

3) Em seguida vocês deverão clicar no link:  

                         Primeiro acesso, clique aqui.  

IMPORTANTE - Caso já tenham realizado ENADE em outro curso e acessado ao sistema, vocês 

deverão inserir a senha antiga ou recuperá-la. 

 

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/


4) Depois vocês deverão informar os caracteres disponibilizados (cada aluno 

visualizará letras/números diferentes ao modelo abaixo) e, em seguida, confirmar. 

 

5) O próximo passo é digitar seu CPF e seu e-mail atualizado para que vocês possam 

receber informações referentes ao ENADE. 

 

 

 

 



6) Em seguida será gerada uma senha para que vocês possam acessar o sistema 

visando o preenchimento do questionário obrigatório. 

 

7) Depois de preencher o questionário e realizar a impressão, será disponibilizado, 

imediatamente, o local de realização da prova. 

Observação: 

Os alunos que NÃO realizarem o preenchimento do questionário NÃO poderão 

fazer a prova do ENADE e NÃO poderão participar da Colação de Grau no mês de 

dezembro de 2014. 

8) Vocês deverão chegar no mínimo, uma hora e meio de antecedência no local, 

pois a prova será realizado no horário de Brasília, que encontra-se uma hora 

adiantada, devido ao Horário de verão. 

 

- A prova será no dia 23 de novembro de 2014, domingo à tarde. O horário correto 

ainda será disponibilizado. 

 

9) Também devem ter atenção ao preenchimento do questionário pois ele avaliará a 

instituição (UFPI). 

 

Exemplo:  

Quando perguntarem se existe Programa de monitoria ou Projeto de Iniciação 

Científica, a pergunto refere-se a instituição como um todo, e não somente ao 

Parfor, portanto, vocês devem responder SIM, assim como em outras perguntas do 

gênero que fizerem referência à instituição. 

 

10) DICA IMPORTANTE: 

 Não deixar para preencher o questionário no final do período de inscrição, 

pois o sistema congestiona e vocês poderão não conseguir realizá-lo. 

  

 

 

 


