
Questionário do Estudante 
O Questionário do Estudante, um dos instrumentos de coleta de informações do 
Enade, de caráter obrigatório, tem por objetivo subsidiar a construção do perfil 
socioeconômico do estudante e obter uma apreciação quanto ao seu processo 
formativo. 

Por força da obrigatoriedade de respostas a esse documento, estabelecida pela 
Portaria Normativa n.o 40/2007, a partir do dia 13 de novembro, o concluinte
habilitado a participar do Enade 2017 poderá acessar a informação sobre seu local de 
prova após o preenchimento do Questionário, quando será permitida a impressão do 
Cartão de Informações do Estudante. O concluinte que não responder ao
Questionário do Estudante ficará em situação irregular junto ao Enade. 

O período para o preenchimento é de 4 de setembro a 26 de novembro de
2017, no Sistema Enade, http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index. 
Caso se tenham problemas de acesso ao sistema, deve-se mandar e-mail para 
enade@inep.gov.br, especificando no assunto qual a sua dificuldade. 

Para acessar o questionário, o aluno concluinte convocado deve 
seguir estes passos: 

1) Acessar o link: http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index.

2) Clicar, na página principal, no item “Primeiro acesso estudante”.

3) Preencher as informações > estudante brasileiro ou estrangeiro, CPF, data de
nascimento, e-mail, confirmação de e-mail.

4) Aguardar o envio de confirmação do código de acesso ao e-mail cadastrado.

5) Cadastrar senha, inserindo o código de ativação enviado ao e-mail.

6) Acessar o link Autenticação no Enade.

7) Alterar a senha provisória, conforme solicitado pelo sistema.

Para responder: 

1) Na página inicial do sistema, acessar ao lado esquerdo da página Dados Cadastrais.

2) Após preenchimento dos dados, acessar ao lado esquerdo da página o link
Questionário do Estudante.

3) O questionário será enviado ao lnep apenas quando for acionado o botão 
"Finalizar", indicando o seu preenchimento total.

4) Ao final, será possível visualizar seu local e horário da prova, a partir de 13 de 
novembro de 2017.



Para não ficar com dúvidas: 

1) Políticas de ação afirmativa ou inclusão social = programas do governo como Prouni 
e Sisu.

2) Excetuando = exceto, senão, fora, salvo, à exceção de, afora, excluindo, menos, a 
não ser, com exclusão de.

3) Metodologias de ensino = métodos de ensino utilizados pelos professores (seminários, 
dinâmicas, slides).

4) Planos de ensino = planejamento das aulas postado pelos professores no FAE Connect.

5) Referências bibliográficas = indicação de livros-base e complementares, normalmente 
especificados na ementa de cada disciplina.

6) Oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no 
país = apoio e assistência prestada pelo Núcleo de Relações Internacionais (NRI) 
àqueles alunos que têm interesse e condições de realizar intercâmbios.

7) Programas, projetos ou atividades de extensão universitária = atividades realizadas 
pelo Núcleo de Extensão Universitária (Esportes, Teatro, Coral, Cursos de Excel, Trote 
Solidário, Colação Interna).

8) Projetos de iniciação científica e atividades que estimularam a investigação 
acadêmica = atividades realizadas pelo Núcleo de Pesquisa Acadêmica como PAIC e 
pelo Núcleo de TCC como Trabalho de Conclusão de Curso, Monografia e Projeto 
Integrador.

9) Participação em órgãos colegiados = participação de representantes dos alunos 
nos Colegiados de Curso, na Comissão Própria de Avaliação - CPA e nos Conselhos 
Superiores Consepe e Consun.

 
 Nome dos Representantes nos Conselhos: 

FAE Centro Universitário 
Consun: Lorena Cristiane Gomes Rodrigues - Psicologia
Consepe: Thiago Shoji Obi Tamachiro - Engenharia de Produção

FAE SJ Pinhais 
CSA: Marco Antonio Gomes da Silva (Direito) 

 
 Nome dos Representantes na Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

FAE Centro Universitário 
Representante do corpo discente de graduação - Thiago Shoji Obi Tamachiro
Representante do corpo discente de pós-graduação - Eduardo Kenski Matta

FAE São José dos Pinhais 
Representante do corpo discente da graduação - Bruna de Souza Tafner 

1O) Avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, 
infraestrutura) = preenchimento da pesquisa da CPA no FAE Connect. 

11) Monitores ou tutores para auxiliar os estudantes = os monitores do Programa de 
Monitoria Institucional (Estatística, Matemática, Física, Inglês, monitoria de sala).

12) Biblioteca Virtual: acesso ao acervo disponível pelo FAE Connect > opção Minha 
Biblioteca, localizada no menu lateral esquerdo.


