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INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO DE INSCRIÇÃO NO ENADE 2014

Este manual auxilia a geração dos arquivos necessários para inscrição em lote dos discentes

ingressantes e concluintes no sistema do ENADE (http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/)

através do Portal da Coordenação de Graduação do SIGAA.

Dúvidas sobre o ENADE 2014? Encontre as Respostas em:

http://portal.inep.gov.br/enade/perguntas-frequentes

Belém

2014

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/
http://portal.inep.gov.br/enade/perguntas-frequentes


1- Como chegar ao Portal da Coordenação de Graduação?

1.1 Acesse o sistema SIGAA

O SIGAA está disponível no endereço: https://sigaa.ufpa.br/sigaa/. 

Outra  opção de acesso é  através  de  atalho  no Portal  da  UFPA, disponível  no endereço

www.portal.ufpa.br, menu SIG-UFPA e, na tela seguinte, selecionar o SIGAA

1.2 Faça o login

1.3 Selecione o vínculo adequado

Para  acessar  ao  Portal  da  Coordenação  de  Graduação,  você  deve  possuir  o  vínculo  de

Secretaria de curso, ou (Vice) Coordenação de Curso ou (Vice) Direção de Faculdade.

1.4 Selecione um período

A seleção  do período não possui nenhuma interferência na geração do arquivo ENADE.

Selecione qualquer período.

http://www.portal.ufpa.br/
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/


1.5 Acesse o Portal de Coordenação de Graduação

1.6 Selecione a opção do menu Aluno → Consulta Avançada

2 Instruções para a geração do arquivo no SIGAA

O  arquivo  para  inscrição  em  lote  dos  discentes  aptos  a  participar  do  ENADE  foi

desenvolvido conforme as instruções presentes no manual do ENADE 2014, disponível no link

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/manuais/manual_enade_2014_1.pdf

2.1 Geração das Planilhas

É necessário gerar duas planilhas: discentes ingressantes, discentes concluintes. 

Para quaisquer planilha, é necessário selecionar o  curso,  o  tipo de discente Regular e o

status ativo.  Os  discentes  ingressantes  devem  ter  o  ano  de  ingresso 2014  e  devem  ter

integralizado no máximo 25% da carga-horária do curso.  Já os discentes concluintes, devem ter

integralizado no mínimo 80% da carga-horária  do curso.  Preencha os parâmetros da consulta

conforme a tabela a seguir:

Campos INGRESSANTE CONCLUINTE

Tipo: Regular

Status: Ativo

Ano de Ingresso: 2014

% de Integralização Mínimo: 80

% de Integralização Máximo: 25

Curso: Selecione seu curso

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/manuais/manual_enade_2014_1.pdf


2.2 Exemplo de consulta de ingressantes

2.2 Exemplo de consulta de concluintes

ATENÇÃO: O arquivo só será gerado se a opção Gerar Arquivo ENADE estiver marcada.  Caso

contrário, apenas uma listagem dos alunos será exibida na tela.


