
 

 

 

INFORMATIVO ENADE 2019 

 
Conforme determina o § 5º do artigo 5º da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Enade é componente 

curricular obrigatório, sendo a regularidade do Estudante perante o Exame atribuída pelo Inep, 

condição necessária para a conclusão do curso de graduação, de acordo com o disposto no §1º do art. 

39 da Portaria Normativa MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018. 

 

Obrigações do Estudante:  

• Certificar-se de todas as informações e regras constantes deste Edital e das demais 

orientações que estarão disponíveis no Portal do Inep ou no Sistema Enade.  

• Preencher o Questionário do Estudante. O preenchimento completo do Questionário 

do Estudante configura-se como um dos elementos para a caracterização da efetiva 

participação do Estudante no Exame 

• Conferir com antecedência o local de prova para o qual foi designado.  

 

 

Critérios para deferimento de dispensa. Solicitações de dispensa de prova por iniciativa 

do Estudante.  

 

I - Ocorrências de ordem pessoal: 

a) Acidentes.  

b) Assalto. 

c) Casamento. 

d) Extravio, Perda, Furto ou Roubo de Documento de Identificação. 

e) Luto. 

f) Acompanhamento de cônjuge ou companheiro(a) transferido(a) de município por seu 

empregador.  

g) Saúde.   

h) Maternidade. 

i) Paternidade. 

k) Concurso público ou processo seletivo de trabalho. 

l) Intercâmbio. 

m) Privação de liberdade  

 

II - Compromissos profissionais:  

a) Trabalho.  

 

As informações completas sobre os critérios para dispensas de prova estão disponíveis através 

do link:  

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/edital/2019/edital_n43_04062019-

enade2019.pdf  

 

Observações:  

• A dispensa da prova por parte do estudante deverá ser solicitada no site do Inep das 

10h do dia 02 de janeiro de 2020 às 23h59 do dia 05 de fevereiro de 2020, horário 

de Brasília, DF. (Prova ENADE 2019).  

  

• O aluno que solicitar dispensa da prova do ENADE, somente poderá colar grau após 

receber o resultado da análise do seu recurso junto ao Inep, e apresentar à instituição 

de ensino. Esta informação de quando será julgado o recurso junto ao INEP deve ser 

buscada no próprio INEP por meio do site: http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index.  
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