Brasília-DF | Março 2018

ENCCEJA – Objetivos do Exame

Construir uma referência nacional de autoavaliação para jovens
e adultos por meio de avaliação de competências, habilidades e
saberes adquiridos em processo escolar ou extraescolar.

Avaliar jovens e adultos e fornecer às Secretarias de Educação
resultados para a emissão de Certificados de Conclusão do
Ensino Fundamental ou Ensino Médio.

Construir, consolidar e divulgar seus resultados em prol da
melhoria da qualidade na oferta da Educação de Jovens e
Adultos e no processo de Certificação.

Possibilitar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre
educação brasileira.

Possibilitar a constituição de parâmetros para autoavaliação
para continuidade da formação e inserção no mundo do
trabalho.

ENCCEJA 2018 – Aplicações

4 APLICAÇÕES
EM 2018

•
•
•
•

Encceja Nacional – 5 de agosto
Encceja Exterior – 16 de setembro
Encceja Exterior PPL – 17 a 21 de setembro
Encceja Nacional PPL – 18 e 19 de setembro

Editais específicos para as edições direcionadas a adultos submetidos a
penas privativas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas
que incluam privação de liberdade (PPL) e brasileiros que vivem no exterior.

ENCCEJA 2018 – Principais Datas

CRONOGRAMA ENCCEJA NACIONAL 2018
Publicação do edital

14 de março de 2018

Inscrições

De 16 a 27 de abril de 2018

Solicitação de Atendimento por Nome Social

De 30 de abril a 4 de maio de 2018

Aplicação das provas

5 de agosto de 2018

Divulgação dos resultados

Outubro de 2018

ENCCEJA 2018 – Horário das provas

HORÁRIOS DE APLICAÇÃO
Turno Matutino
Abertura dos portões

8h

Fechamento dos portões

8h45

Início das provas

9h

Término das provas

13h

Turno Vespertino
Abertura dos portões

14h30

Fechamento dos portões

15h15

Início das provas

15h30

Término das provas

20h30

ENCCEJA 2018 – Áreas avaliadas
•
•
•

Estrutura do Exame

Quatro provas objetivas por nível de ensino
30 questões de múltipla escolha por prova
Uma redação

Turno matutino

Ciências Naturais

Turno vespertino
ENSINO FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira
Moderna, Artes, Educação Física e
Redação

Matemática

História e Geografia
ENSINO MÉDIO

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Linguagens e Códigos e suas
Tecnologias e Redação

Matemática e suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas Tecnologias

ENCCEJA 2018 – Público-alvo

Quem pode fazer o Encceja?
O Encceja é direcionado aos jovens e adultos
que não tiveram a oportunidade de concluir
seus estudos na idade apropriada para cada
nível de ensino.
A participação é voluntária e gratuita.
Idade Mínima
Certificação de Conclusão do Ensino
Fundamental
15 anos completos na data de realização do
Exame
Certificação de Conclusão do Ensino Médio
18 anos completos na data de realização do
Exame

ENCCEJA 2018 – Certificado de Conclusão X Declaração Parcial de Proficiência
A inscrição e a realização das provas não garantem a certificação.
Os participantes podem conseguir dois documentos por meio do Encceja
Certificação de Conclusão de Ensino
Fundamental ou do Ensino Médio:
para o participante que conseguir a
nota mínima exigida nas quatro provas
objetivas e na redação.

Declaração Parcial de Proficiência:

x

para o participante que conseguir a
nota mínima exigida em uma das
quatro provas, ou em mais de uma,
mas não em todas.

RESPONSABILIDADES
O Inep elabora, aplica e corrige as provas, mas não pode certificar ninguém.
A certificação é competência das Secretarias Estaduais de Educação e dos Institutos Federais de
Educação Ciência e Tecnologia que tiverem assinado termo de adesão ao Encceja com o Inep.

ENCCEJA 2018 – Orientações para a inscrição

Na hora da inscrição, quais provas selecionar?

Quem visa o Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio
precisa ter proficiência nas quatro áreas do conhecimento e na redação.

O participante tem alguma declaração parcial de proficiência, obtida em edições
passadas do Enem ou do próprio Encceja?

Se tem, está liberado de fazer a prova da área na qual já tem proficiência comprovada.
Se não tem, deve escolher fazer todas as provas do nível de ensino.

ENCCEJA 2018 – Resultados

Notas para certificação
•

As provas objetivas serão calculadas com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI).

•

Em cada prova, o desempenho será quantificado numa escala de proficiência com média 100 e
desvio padrão de 20 pontos.

•

O nível 100 significa que o participante desenvolveu as habilidades mínimas necessárias para
obter a certificação.

•

Na redação, a nota global será dada numa escala que varia de zero a dez pontos.

•

Será considerado proficiente na redação o participante que obtiver nota igual ou superior a cinco
pontos.

Será certificado o participante que:
• Atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do Encceja.
•

Atingir, adicionalmente, no caso de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e
Educação Física no Ensino Fundamental; e de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias no Ensino
Médio, proficiência de pelo menos cinco pontos na prova de redação.

ENCCEJA 2018 – Atendimentos oferecidos

O Inep oferecerá três tipos de atendimento aos participantes do Encceja 2018

Atendimento especializado: para participantes com autismo, baixa visão,
cegueira, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual (mental),
déficit de atenção, discalculia, dislexia, surdez, surdocegueira, visão monocular.
Atendimento específico: para participante gestante, idoso e lactante.
Atendimento por nome social: para participantes travestis ou transexuais que
querem ser tratados de acordo com a identidade de gênero.

ENCCEJA 2018 – Novidade da edição

Justificativa de ausência

O participante que não comparecer à aplicação das provas das áreas de
conhecimento para as quais se inscreveu e não justificar sua ausência, deverá
ressarcir ao Inep o custo gasto com ele no Encceja Nacional 2018, acrescido da
correção do IPCA 2018, caso queira se inscrever para o Encceja Nacional 2019.
A justificativa e ausência deverá ser feita no Sistema de Inscrição do Encceja
2019.

MUITO OBRIGADA!
Acesse nossas redes sociais

Conheça nossas publicações

INSTAGRAM

PORTAL INEP
portal.inep.gov.br

FACEBOOK

Fale com a ASCOM

TWITTER

YOUTUBE

imprensa@inep.gov.br
(61) 2022-3660

