Faculdade de Botucatu (FDB)

Comunicado Enade 2021 - Como criar Login Único e Recuperar Senha

Todos os estudantes inscritos no Enade precisam ter login único de acesso aos serviços do
Governo Federal.
Quem não tem deve acessar o endereço eletrônico acesso.gov.br e se cadastrar. O Cadastro é
necessário para acessar a Página do Participante ao Enade.

CADASTRO – Login Único Gov.br
Para ter o login único, é necessário acessar o portal acesso.gov.br e clicar no botão “Criar sua
conta gov.br”. Em seguida, o sistema abrirá uma caixa para indicar a opção de cadastro: CPF.
Na próxima tela, após concordar com o termo de uso, o participante deve clicar em “Avançar” e
preencher os campos com as informações solicitadas nas abas: “Dados cadastrais”, “Habilitar
cadastro” e “Cadastrar senha”. Com a criação da senha, é só clicar no botão “Concluir”.
Vale lembrar que a senha deve ser anotada em local seguro ou memorizada para conferir as demais
informações sobre o exame.

Como Recuperar a Senha?
Caso o participante já tenha o cadastro único, mas não lembre a senha, é possível recuperá-la.
Acessar o sistema do Governo Federal, informar o número do CPF e clicar em “Avançar”.
Na próxima tela, o participante deve selecionar a opção “Esqueci minha senha”.
Em seguida, aparecerá um desafio para provar que o participante não é um robô. Após resolvê-lo,
ficarão disponíveis as seguintes opções para envio do código de verificação de recuperação da
senha: aplicativo Meu gov.br, bancos credenciados, internet banking de bancos conveniados, email ou mensagem de texto (SMS). Após selecionar a opção desejada para recuperação de senha,
clicar em “Avançar”.
Uma nova tela será aberta para confirmação das imagens solicitadas. Depois, clicar em “Não sou
um robô” e em “Enviar código de verificação”.
O participante deve conferir o código no ambiente que selecionou, digitá-lo no campo indicado e,
em seguida, apertar a tecla “Avançar”.
Aparecerá a tela de nova senha. Após criá-la, o participante deve repeti-la no campo indicado e
apertar o botão “Concluir”. A senha deve ser anotada ou memorizada.
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