
Caros estudantes,  

 

O INEP/ENADE em publicação recente no site, registrou a seguinte noticia para os 

estudantes que não compareceram a prova do ENADE EM  20/11/2016:  

 

Os estudantes habilitados a fazer o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(Enade) 2016 e que não compareceram às provas no dia 20 de novembro têm até 

31 de janeiro de 2017 para pedir dispensa da avaliação e regularizar sua 

situação.  

Ressalta ainda que o pedido deve ser apresentado, com justificativa da ausência a 

prova, a Instituição de Educação Superior (IES), na qual o estudante esta matriculado.  

Em caso de deferimento dessa justificativa, o Coordenador do curso registrará no 

sistema a situação, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Aniso Teixeira (INEP).   

No caso o aluno tiver o pedido indeferido pela instituição pode pedir a dispensa 

diretamente ao INEP (http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/ ), de 8 a 22 de fevereiro de 

2017. Nesse caso, terá de apresentar original ou cópia autenticada do documento 

comprobatório do impedimento para a participação.  

Segue algumas explicações referentes aos estudantes que estiveram ausentes ao 

ENADE/2016:  

Conforme PORTARIA NORMATIVA Nº 40, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007, 

republicada em 2010:  

  Art. 33-G O ENADE é componente curricular/disciplina obrigatório dos cursos 

superiores, devendo constar do histórico escolar de todo estudante a 

participação ou dispensa da prova, nos termos desta Portaria Normativa. 

No § 4º diz que o estudante que não tenha participado do ENADE por motivos de 

saúde, mobilidade acadêmica, ou outros impedimentos de caráter pessoal, devida e 

formalmente justificados perante a Instituição terá em seu Histórico Escolar a menção, 

“estudante dispensado de realização do ENADE”, por razão de ordem pessoal”.  

Para esclarecimento o Art. 33-L, em seu § 1º diz que os estudantes que não tenha 

participado do ENADE pelos motivos previstos no Art. 33-G, § 4º, teriam 10(dez) dias 

após a prova realizada em  (22/11/16) para apresentar no sistema a justificativa de 

ausência.  

 

Cordialmente,  

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/

