
TUTORIAL DE GERAÇÃO DE LISTAS DE INSCRITOS HABILITADOS NO ENADE E EFETIVAÇÃO DE 

INSCRIÇÕES NO SISTEMA ENADE INEP 

Prezado usuário, este tutorial destina-se a orientar Coordenadores de curso e eventuais prepostos a gerar as listas de 
estudantes habilitados ao ENADE do ano corrente, em ferramenta própria no sistema IDUFF, e a efetivação das inscrições no 
sistema do INEP. 

Antes de efetivar a geração de listas do ENADE, é importante e muito útil uma leitura atenta da documentação relativa ao 
ENADE, principalmente a Portaria Normativa anual que regulamenta o ENADE no ano e o Edital do ENADE. 

 No site da PROGRAD (www.uff.br/enade) existe uma considerável quantidade de informações sobre o ENADE, desde os 
seus objetivos e propósitos até esclarecimentos diversos na seção “Perguntas Frequentes”, destinados a alunos, coordenadores, 
servidores lotados em coordenações de cursos, docentes e a toda a sociedade. 

 Além de facilitar o trabalho de localização e edição das listas e garantir um processamento mais eficiente na inscrição de 
estudantes no sistema ENADE/INEP, a ferramenta de gestão e geração de listas ENADE do IDUFF, permite que os estudantes 
selecionados para participar do ENADE recebam alertas informativos sobre os procedimentos do exame, datas de provas, períodos 
de dispensa justificada etc. Ao gerar a lista inicial de estudantes, todos os estudantes selecionados passam a receber o aviso em 
seus ambientes pessoais. 

 

1. Como a cessar o sistema IDUFF, no botão ENADE (http://app.uff.br/graduacao/enade/) 

 

a. Fazer login com CPF e a senha de coordenador ou preposto habilitado; 



 
b. Se ocorrer erro, verifique se o link confere; 

c. Caso não haja permissão de acesso abrir chamado ao Atendimento do STI; 

d. Caso ocorra erro 504, aguardar e acessar mais tarde ou em horário alternativo; 

e. Confira se os dados do seu curso/ habilitação estão corretos no canto superior direito; em caso de erro, 
comunique imediatamente a DAV/CAEG por e-mail; 

f. Atenção: coordenadores com mais de um curso sob sua gestão precisam alterar o curso no drop down 
respectivo. 

2. Para gerar lista inicial de INGRESSANTES, selecione qual listagem exibir: 

a. Clique no botão INGRESSANTES (verde) 

b. Clique no botão GERAR LISTA INICIAL DE INGRESSANTES; 

c. Se a lista retornar vazia é provável que não haja ingressantes habilitados ao ENADE ou há algum erro na 
inscrição dos alunos. Verifique no sistema acadêmico a pertinência da situação. 

 
  



 

3. Para gerir a lista de ingressantes/concluintes, incluindo e excluindo estudantes: 

Esta ferramenta gestão e geração de listas de estudantes habilitados é projetada para facilitar a vida do usuário permitindo 
que o mesmo tenha acesso a um conjunto de alunos localizados automaticamente no sistema acadêmico da UFF, conforme os 
critérios de habilitação do ENADE. No entanto algumas situações especiais podem acontecer em que seja necessário ao 
responsável pela inscrição dos estudantes incluir e excluir alunos da lista. Nesse caso o usuário deve gerenciar a lista na própria 
ferramenta antes de gerar a lista a ser importada pelo sistema INEP. 

ATENÇÃO: Em hipótese alguma a lista inicial gerada pelo sistema ENADE/IDUFF, deve se sobrepor a uma análise crítica 
do coordenador acerca de quem inscrever. Principalmente no caso de concluintes! 

 

a. Utilizar o controle “Adicionar aluno à lista de Ingressantes deste curso” para localizar ou incluir estudantes 
ingressantes não listados a partir da base de dados do sistema acadêmico; 

b. Utilizar os controles “Controles da lista de Ingressantes” para: 

i. “Atualizar a lista de ingressantes”: Essa função permite que se atualize os dados de integralização 
dos alunos listados sem que se perca as eventuais alterações realizadas na lista; 

ii. “Restaurar Lista Inicial”: Essa função restaura a lista inicialmente gerada pelo sistema, apagando 
quaisquer alterações de inclusão ou exclusão realizadas pelo usuário. 

c. Utilize o comando “Buscar” para localizar um aluno constante da lista não exibido na página aberta da lista; 

d. Utilize o comando “Consultar colunas do TXT de Ingressantes” para verificar a estrutura de geração do 
arquivo em lote de exportação para o sistema ENADE/INEP. 

e. Utilize o comando “Gerar TXT de Ingressantes” para gerar o arquivo de exportação para inscrição de 
ingressantes no sistema ENADE/INEP. 

ATENÇÃO: Antes de gerar a lista verifique em tela, através do indicador INGRESSANTES/ CONCLUINTES, 
no cabeçalho da lista o assinalado em VERDE! 



 

f. Sempre conferir a pertinência da lista de alunos gerada em relação aos limites de habilitação do ENADE; 

g. Na lista sugerida utilize o botão REMOVER para retirar um estudante da lista. 

h. Os estudantes listados em laranja são Formandos e devem ser retirados da lista a critério da coordenação de 
curso. Estudantes formandos do primeiro semestre do ano corrente com colação de grau até o último dia de 
inscrições no ENADE estão dispensados de ser inscritos no ENADE e devem ser retirados da lista, desde que 
garantida a colação até a data estabelecida. 

i. Para incluir estudantes não listados, mas habilitados conforme regras no ENADE, utilize o campo “Digite o 
nome ou matricula do aluno”, selecione o nome listado e, seguida clique no botão ADICIONAR. 

j. Utilize os comandos de navegação de páginas para avançar ou retroceder na lista. 

 

k. Salve o arquivo TXT na pasta Desktop de seu computador para ser facilmente localizado na hora de efetuar a 
importação pelo sistema ENADE/INEP; 

l. Depois de salvo, jamais abra o arquivo TXT no Excel antes de efetuar a importação pelo sistema ENADE/INEP; 
  



 

4. Para gerar a lista de CONCLUINTES, selecione qual listagem exibir:: 

 

a. Clique no botão CONCLUINTES (verde); 

b. Clique no botão GERAR LISTA INICIAL DE CONCLUINTES; 

c. Se a lista retornar vazia é provável que não haja concluintes habilitados ao ENADE ou há algum erro na inscrição 
dos alunos. Verifique no sistema acadêmico a pertinência da situação. 

 

d. Utilizar o controle “Adicionar aluno à lista de concluintes deste curso” para localizar ou incluir estudantes 
ingressantes não listados; 

e. d) Utilizar os controles “Controles da lista de concluintes” para: 

f. Atualizar a lista de concluintes: Essa função permite que se atualize os dados de integralização dos alunos 
listados sem que se percam as eventuais alterações realizadas na lista; 

g. Restaurar Lista Inicial: Essa função restaura a lista inicialmente gerada pelo sistema, apagando quaisquer 
alterações de inclusão ou exclusão realizadas pelo usuário. 

h. Utilize o comando “Buscar” para localizar um aluno constante da lista não exibido na página aberta da lista; 

i. Para gerir a lista de concluintes, proceder conforme item 3. 

A lista de concluintes é mais importante, pois são estes os estudantes que farão a prova e pelo qual o curso 
será avaliado. Também, pois, erros por omissão de estudantes nessa lista podem causar atrasos na formatura 
daqueles alunos. É importante que a Coordenação acompanhe e verifique a pertinência da lista e a necessidade 



de excluir-se eventuais formandos ou incluir estudantes com percentuais de habilitação diferentes dos 
estabelecidos no ENADE, mais que são prováveis formandos do primeiro semestre do anos seguinte a 
avaliação em questão. 

j. Sempre conferir a pertinência da lista de alunos gerada em relação aos limites de habilitação do ENADE 

k. Verificar a existência de estudantes em situação de ingresso ou conclusão não listados na lista original; 

l. Utilize o comando “Consultar colunas do TXT de concluintes” para verificar a estrutura de geração do arquivo 
em lote de exportação para o sistema ENADE/INEP. 

m. Utilize o comando “GERAR TXT DE CONCLUINTES” para gerar o arquivo de exportação para inscrição de 
ingressantes no sistema ENADE/INEP. 

ATENÇÃO: Antes de gerar a lista verifique em tela, através do indicador INGRESSANTES/ 
CONCLUINTES, no cabeçalho da lista o assinalado em VERDE! 

n. Salve o arquivo TXT na pasta Desktop de seu computador para ser facilmente localizado na hora de efetuar a 
importação pelo sistema ENADE/INEP. 

o. Depois de salvo, jamais abra o arquivo TXT no Excel antes de efetuar a importação pelo sistema ENADE/INEP. 

5. Para ATUALIZAR a lista de CONCLUINTES/Ingressantes: 

Esta função permite ao usuário localizar um grupo de estudantes que tenham sido habilitados nos limites de seleção para 
o ENADE posteriormente a geração da lista inicial. Lançamentos de notas, aproveitamentos, etc., realizados no sistema acadêmico 
após o usuário ter gerado a lista inicial e que tenham guindado estudantes à condição de concluintes poderão ser localizados e 
selecionados para inclusão da lista de selecionados para inscrição sem necessidade de gerar uma nova lista inicial e a consequente 
perda das alterações efetivadas pelo usuário no sistema. 

a. Clique no botão “Atualizar Lista de Concluintes”; 

 

b. Utilize a caixa de seleção "Adicionar” para desmarcar os estudantes que devem ser desabilitados da lista. 
(Todos estarão selecionados por padrão) 

CUIDADO: Estudantes excluídos pelo coordenador na edição da lista poderão ser sugeridos para inclusão. Daí a 
importância de selecionar apenas os estudantes cuja inclusão é pertinente através da caixa de seleção. 

 

c. Utilize o botão “SALVAR” ao fim da lista para gravar as alterações realizadas; 



 

d. Sempre conferir a pertinência da lista de alunos gerada em relação aos limites de habilitação do ENADE; 

e. Verificar a existência de estudantes fora da situação de conclusão, porém listados na lista original; 

f. Efetuar as inclusões e exclusões que se fizerem necessárias na lista; 

6. CUIDADOS IMPORTANTES: 

a. Antes de gerar a lista, certifique-se que as notas dos concluintes, formandos ou não, foram todas lançadas. 
Além das notas das disciplinas lançadas podem interferir na contabilização da carga horária a Integralização de 
ACs, Estágios, etc. Sugerimos verificar se tudo está ok antes de gerar a lista e conforme calendário acadêmico, 
executar a função “Atualizar lista do ENADE”. 

b. Já gerada a lista, havendo necessidade, é sempre possível conforme procedimentos indicados incluir/ excluir 
estudantes, ou atualizar os dados de integralização dos estudantes; 

c. Ao utilizar o comando “Restaurar lista inicial”, todas as alterações efetuadas no sistema são perdidas, 
assim as inclusões ou exclusões deverão ser refeitas; 

d. Ao gerar a lista e incluir um estudante na mesma, imediatamente passa a surgir no ambiente IDUFF do 
aluno CONCLUINTE pré-selecionado uma mensagem informando sua condição de pré-selecionado e a 
data da realização do exame, com instruções para se informar na secretaria da coordenação. Assim, 
orientamos que que as listas do sistema sejam geradas, sejam quais forem as ferramentas utilizadas 
pelo curso para selecionar os estudantes a serem inscritos,. 

e. Havendo a necessidade fazer inscrições individuais no sistema ENADE/INEP, com inclusão ou exclusão 
de estudantes, cuidar para que todos os alunos inscritos individualmente no sistema do ENADE/INEP, 
sejam adicionados ou excluídos também à lista da ferramenta ENADE do IDUFF, depois de gerado o 
arquivo de lote TXT, afim de que o mesmo tenha acesso ao informativo descrito no item "D"; 

f. Utilize o navegador Mozilla, preferencialmente; 

g. Acesse o sistema digitando o link, conforme procedimento 1, na barra de endereços do navegador; 


