AVISO AOS ALUNOS
3/4/2018
ENEM 2018: ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Os estudantes que têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem 2018
devem fazer a solicitação até o dia 11/4, pelo site enem.inep.gov.br. Os candidatos
beneficiados com a isenção da taxa não estarão inscritos automaticamente no exame;
também deverão fazer a inscrição entre os dias 7 e 18 de maio.
Quem pode solicitar isenção de taxa:
 Inscritos no Encceja 2017 que atingiram nota mínima para certificação.
 Estudantes que estão cursando a última série do Ensino Médio, em 2018, em
escola da rede pública declarada ao Censo Escolar;
 Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou
como bolsistas integrais na rede privada e têm renda, por pessoa, igual ou menor
que um salário mínimo e meio (R$ 1.431);
 Estudantes que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem
integrantes de família de baixa renda e que possuam Número de Identificação
Social (NIS), único e válido, e renda familiar por pessoa de até meio salário
mínimo (R$ 477) ou renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$
2.862).
Para todos os casos de solicitação de isenção da taxa, o participante deverá ter
documentos que comprovem a condição declarada. O Inep orienta que, além desses
documentos, é importante que o estudante tenha em mãos os números do CPF, de um
telefone fixo e de um celular e do CEP de sua residência. Depois de concluir a
solicitação, não será possível alterar ou incluir dados no sistema. Até o ano passado, o
pedido de isenção era a última etapa do ato da inscrição. A novidade neste ano é que o
processo deve ser feito antes da inscrição no exame.
Justificativa de ausência
Quem não compareceu aos dois dias de prova em 2017 também terá o período
de 2 a 11 de abril para justificar a ausência.
Resultado da isenção
O resultado da solicitação de isenção será divulgado no dia 23 de abril. O
período de recursos será entre 23 e 29 de abril, quando o interessado terá a oportunidade
de apresentar novos documentos. Se o recurso for negado, ainda haverá a opção de fazer
a inscrição, em maio, e pagar a taxa de R$ 82.







Calendário do Enem 2018:
Solicitação de isenção e justificativa de ausência: 2 a 11 de abril
Resultado da isenção: 23 de abril
Apresentação de recurso para garantia da isenção: 23 a 29 de abril
Divulgação da análise do recurso feita pelo Inep: até 5 de maio
Inscrições: de 7 a 18 de maio
Provas: 4 e 11 de novembro

