ENEM – EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO/2017
MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

N.º 1

Esplanada dos Ministérios – Bloco C – Edifício Sede e Anexos
CEP 70047-900 – Brasília – DF
Tels.: 0800-616161
Internet: www.enem.inep.gov.br/inscricao

MANUAL: pela Internet.
TAXA: R$ 82,00.
INSCRIÇÕES: de 8 a 19/5/2017, pela Internet.
DOCUMENTO: original da carteira de identidade.
EXAMES: 5 de novembro de 2017, das 13h30 às 19h – Prova I:
– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
– Ciências Humanas e suas Tecnologias;
– Redação.
12 de novembro de 2017, das 13h30 às 18h – Prova II:
– Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
– Matemática e suas Tecnologias.

– Os cadernos de prova serão personalizados, com nome do participante na capa e no cartão de respostas.
– O participante continua tendo de preencher a "frase da capa" do caderno de questões.
– Têm direito a isenção de taxa estudantes da rede pública (no terceiro ano do ensino médio), pessoas
cadastradas no CadÚnico e candidatos de baixa renda que se enquadrem nos critérios exigidos no edital.
– Os isentos que não comparecerem ao exame perderão o direito ao benefício no ano seguinte se a ausência não for justificada por meio de atestado médico, documento oficial judicial ou, ainda, por meio de boletim de ocorrência.
– O Enem não valerá como certificado do ensino médio.
– A solicitação de tempo adicional para atendimento especial deve ser feita no ato da inscrição.
– Candidatos "treineiros" (que concluirão o ensino médio após 2017) deverão declarar, no ato da inscrição,
que estão cientes de que não poderão utilizar as notas em processos seletivos para o ensino superior.
– Seus resultados destinam-se exclusivamente à autoavaliação de conhecimentos.

Obs.: Verificar maiores informações sobre isenção de Inscrição no site do INEP.

Obs.: Datas, cursos, número de vagas e períodos sujeitos a alterações pela Comissão de Vestibulares da Instituição.

Data: 10/4/2017.

