
CRONOGRAMA DO ENADE 2015 
 

06/07/2015 a 07/08/2015: Período de inscrição pela Instituição de Ensino Superior - 
IES dos estudantes habilitados (regulares) ao Enade 2015 (ingressantes no curso, 
concluintes em 2015 e os que provavelmente cumprirão este ano 80% das disciplinas 
obrigatórias do currículo). Inscrições já feitas pela IES e listagem publicada na página 
da Faculdade para ser conferida pelos estudantes. 
  
12/08/2015 a 21/08/2015: Período de divulgação pública pelo Inep da lista de 
estudantes inscritos pela 
IES. Os estudantes que se enquadram entre os que devem estar inscritos no Enade 
2015 – ver supra - devem acessar o site do Enade, registrado uma senha em seu 
primeiro acesso, para consultar a listagem publicada, bem como para obter outras 
informações sobre o Enade. O acesso pode ser obtido diretamente em 
enadeies.inep.gov.br/enadeIes  (com I maiúsculo no último enadeIes), clicando a seguir 
em estudante , inserindo o CPF e clicando depois em primeiro acesso para registrar 
uma senha. 
Outra forma de acesso é acessar o portal do Inep em http://www.inep.gov.br/ e, a 
seguir, clicar em portal Inep, depois em Educação superior, Enade, Inscrições, Sistema 
Enade, seguindo depois os mesmos passos para o primeiro acesso. 
 
12/08/2015 a 31/08/2015: Período para retificação ou inscrição intempestiva de 
estudantes inscritos no Enade 2015. Os estudantes que se enquadrem entre os que 
deveriam estar inscritos e que verifiquem  que não constam da listagem divulgada pelo 
Inep, devem procurar a Coordenação do Colegiado de Curso da Faculdade de Direito 
para que, em sendo o caso, se realize a inscrição intempestiva. 
 
12/08/2015 a 31/08/2015: Período para alteração, pela IES, de localidade de prova 
para estudantes amparados pelo artigo 13º da Portaria Normativa nº 03, de 
06/03/2015. 
 
18/09/2015: Divulgação eletrônica, pelo Inep, da lista de estudantes inscritos e 
convocados ao Enade 2015. 
 
21/10/2015 a 22/11/2015: Período para resposta eletrônica ao Questionário do 
Estudante e consulta ao local de prova. ATENÇÃO: Somente para os inscritos que 
sejam concluintes ou que provavelmente concluirão em 2015 80% ou mais das 
disciplinas obrigatórias. Os estudantes ingressantes, embora inscritos, não respondem 
ao questionário, nem realizam a prova do Enade. 
 
22/11/2015: Aplicação, pelo Inep, das provas do Enade 2015, a serem realizadas em 
local previamente divulgado pelo Inep. 
 
23/11/2015 a 06/12/2015: Período para resposta eletrônica ao questionário do 
Coordenador de Curso. 
 
Dezembro de 2015: Previsão de divulgação, pelo Inep, da Relação de Estudantes em 
Situação Regular junto ao Enade 2015. 
 


