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Período de Inscrição
2017

INÍCIO: 10h de 08/05/2017
TÉRMINO: 23h59 de 19/05/2017
Horário Oficial de Brasília (DF)

enem.inep.gov.br

Taxa de Inscrição
R$ 82
Pagamento até 24/05/2017

Isentos da Taxa de Inscrição

!

•

Estudantes de escolas públicas concluintes do ensino médio em 2017;

•

Participantes carentes, de acordo com o CadÚnico (Dec. nº 6.135/2007);

•

Estudantes que se enquadrarem às exigências da Lei nº 12.799/2013;

Se constatada a concessão indevida da isenção de taxa de inscrição por
informação falsa ou inexata prestada, o participante será eliminado do
Exame e deverá ressarcir ao erário os custos referentes à taxa de inscrição,
sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.
O participante que tiver sua solicitação de carência indeferida deverá gerar a
GRU na Página do Participante e efetuar o pagamento da taxa de inscrição
para ter sua inscrição confirmada.

Isenção da Taxa de Inscrição
O participante que solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, de
acordo com o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, poderá informar o
Número de Identificação Social (NIS), único e válido;

Os dados pessoais a serem informados ou atualizados no CadÚnico devem ser
iguais aos dados pessoais cadastrados na base da Receita Federal, sob pena de
inviabilizar a correspondência entre as informações.

Antes de efetuar sua inscrição, o participante deverá verificar a correspondência
entre as informações pessoais prestadas nos dois cadastros (Receita Federal e
CadÚnico).

Prova Personalizada

Os Cadernos de Questões serão identificados com o nome e o número de
inscrição do participante, reforçando a segurança do exame.

Os cadernos seguem tendo cores diferentes, mas não será mais necessário
assinalar a cor correspondente no Cartão Resposta.

O participante segue tendo que transcrever a frase de segurança do
Caderno de Questão para o Cartão Resposta.

Atendimento Especializado

•

Os participantes deficientes ou com outra condição especial
poderão solicitar tempo adicional (60 minutos), mas apenas no
ato da inscrição;

•

A inserção de laudo comprobatório da deficiência ou de outra
condição especial deverá ser feita no ato da inscrição, condição
necessária para o deferimento do atendimento;

•

O resultado da análise do laudo deverá ser consultado na Página
do Participante;

•

Em caso de indeferimento, o Inep comunicará ao participante
para o envio de um novo documento;

•

Os participantes surdos ou deficientes auditivos poderão
participar de aplicação experimental de dispositivo em vídeo
contendo questões traduzidas em Língua Brasileira de Sinais
(Libras)."

Atendimento Específico

Inclusão da opção “Outra Condição
Específica”: para participantes que não se
enquadram nos requisitos necessários ao
atendimento especializado, mas precisam de
algum recurso para a prova.

Data da Prova, Áreas do Conhecimento e Duração
2017

1º
Dia

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação
e Ciências Humanas e suas Tecnologias
Duração de 5 horas e 30 minutos

2º
Dia

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e
Matemática e suas Tecnologias
Duração de 4 horas e 30 minutos

Ausência

O participante isento da taxa de inscrição do Enem 2017 que não
comparecer aos dois dias de prova e desejar solicitar nova
isenção no Enem 2018 deverá justificar sua ausência no sistema
de inscrição, por meio da inserção de atestado médico,
documento oficial judicial ou, ainda, por meio de boletim de
ocorrências que comprove e justifique a sua ausência no exame.

Declaração de Comparecimento

A Declaração de Comparecimento deixa de ser disponibilizada no Local de
Prova.

O participante que precisar comprovar participação no exame deverá levar a
Declaração de Comparecimento impressa para assinatura do Coordenador de
Local de Prova.

O documento para impressão será disponibilizado na Página do Participante.

Hotsite a Aplicativo

EM BREVE!
Hotsite Enem 2017
- Cronograma, Dicas, Dúvidas Frequentes, tudo que o participante
precisa saber para fazer o Exame com tranquilidade e segurança

Aplicativo Enem 2017
- Cartão de Confirmação, Gabaritos, Resultados, Alertas, Cronograma e
outras funcionalidades

O
OBRIGADA
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