


Anexo OF.CIRCULAR – 006/2019 SUPAC 
 
No novo modelo de histórico escolar, de acordo com a portaria 1.095 de 25/10/2018 do MEC, é 
necessário conter a situação do aluno em relação ao ENADE.  
 
Essa informação deverá ser preenchida pelo Colegiado em uma nova interface do SIAC/ módulo 
Colegiado.  
 
Todo semestre o Colegiado deverá trabalhar com o grupo de estudantes ingressantes e 
concluintes, cadastrando a situação dos mesmos no ENADE, independente se o curso está 
participando do ciclo avaliativo do ENADE naquele período ou se é participante do Enade, ou seja, 
os cursos que nunca participaram do Enade também devem realizar o devido cadastro. 
 
O cadastro da situação ENADE ingressante deve ocorrer no período de entrada do estudante na 
UFBA. Para os estudantes que estão habilitados para o ENADE, deve-se aguardar a divulgação 
do relatório de regularidade para assim fazer o registro da situação no histórico. Para os 
estudantes ingressantes não habilitados para o ENADE, o registro pode ser feito logo após a 
divulgação do edital do ENADE. 
 
O cadastro da situação do ENADE concluinte deve ocorrer para todo estudante que esteja 
concluindo o curso. O registro deve ser atualizado de acordo com o ano em que ele esteja 
integralizando o curso. Para os estudantes que estão habilitados para o ENADE, deve-se aguardar 
a divulgação do relatório de regularidade para assim fazer o registro da situação no histórico. Para 
os estudantes concluintes não habilitados para o ENADE, o registro pode ser feito logo após a 
divulgação do edital do ENADE. É importante ressaltar que o registro do ENADE deve ser referente 
ao ciclo avaliativo do ENADE no momento da conclusão do estudante. 
 
Segue abaixo o tutorial disponibilizado pela STI para o cadastro da situação ENADE dos 
estudantes. 
 
  



PASSO 1:  
 

 
 
 
PASSO 2: 
 
Nesta interface deve-se digitar a matrícula do aluno, ou a encontrar a partir da janela de zoom 
(clicando no botão direito do mouse), no campo Matrícula: 

 
 
Depois de informada a matrícula do aluno, o botão Incluir deverá ser acionado para que o 
conjunto dos alunos a ser trabalhado apareça na aba Alunos da interface. 
  



PASSO 3: 
 

 
Em seguida, na parte inferior da interface, informa-se  

1. Grupo: para o ENADE é dividido entre os ingressantes e concluintes 
2. Ano ENADE: ano atual em que o registro está sendo realizado 
3. Situação: 

 Estudante não habilitado ao Enade em razão do calendário do ciclo avaliativo: 
Estudantes vinculados a cursos que não estão participando do ciclo avaliativo 
atual do ENADE 
 

 Estudante não habilitado ao Enade em razão da natureza do projeto pedagógico 
do curso: Estudantes vinculados a cursos não enquadrados nas diretrizes dos 
cursos do ciclo avaliativo ou que estejam vinculados a cursos que normalmente 
não participam do ENADE devido a sua natureza 
 

 Regular: Estudantes habilitados que constam no relatório de regularidade 
 

 Irregular: Estudantes habilitados que não constam no relatório de regularidade 
 

*Há também a opção Excluir Situação do Enade que possibilita desfazer algum 
cadastramento indevido. 
 
Uma vez informado o grupo dos alunos, o ano do ENADE e a situação, pressiona-se o botão 
Atualizar. 
  



PASSO 4: 
 
A atualização será concluída, o programa avisará que a operação foi realizada, pressiona-se o 
botão OK, e será exibido um relatório, na aba Relatório, com o cadastramento realizado: 
 

 
 

 



PASSO 5: 
 
O novo histórico escolar exibe a situação do ENADE ingressante e concluinte no bloco dos 
Dados do Vínculo do Discente. 
 

 
 
 
Em breve este novo modelo de histórico estará disponível para visualização dos Colegiados. 


