
INFORMAÇÕES  -  ENEM  2017  e  ENCCEJA 2017 

ENEM  2017   

(Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM) 

As inscrições serão realizadas das 10h do dia 08/05/2017 às 23h59min do dia 

19/05/2017, horário oficial de Brasília-DF, exclusivamente no endereço: 

http://enem.inep.gov.br/participante. 

O valor da taxa de inscrição será de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), exceto 

para os casos previstos no art. 7º da Portaria/MEC nº 468, de 3 de Abril de 

2017, e no item 3.3 do Edital.  

O pagamento da taxa de inscrição do Exame deverá ser realizado por meio da 

Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) e poderá ser efetuado em 

qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos correios, obedecendo 

aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários. 

A GRU Cobrança utilizada para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 

2017 deve ser gerada, exclusivamente, na Página do Participante: 

http://enem.inep.gov.br/participante. 

A aplicação do Enem 2017, em todas as Unidades da Federação, ocorrerá em 

dois domingos consecutivos e obedecerá ao seguinte cronograma, conforme 

horário oficial de Brasília-DF: 

Aplicação do Exame 05 e 12/11/2017 

Abertura dos portões 12h 

Fechamento dos portões 13h 

Início das provas 13h30min 

 

ENCCEJA 2017  

(Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - 

ENCCEJA)   



A partir de 2017, os Enem não vale mais como certificado de conclusão do 

Ensino Médio. Mas ainda existem algumas opções para quem pretende 

garantir este nível de educação formal. 

Com as recentes mudanças do Novo Enem 2017, o Encceja volta a ser uma 
das principais maneiras de garantir ambos os certificados – variando sempre 
de acordo com as regras de cada região específica que aplica os exames. 
 
Ninguém é obrigado a fazer a Encceja Inscrição. Ela é voluntária e totalmente 
gratuita e os exames são voltados para todos jovens e adultos que residem no 
Brasil ou no exterior e que, dentro da idade própria, não terminaram seus 
estudos. 
Existem alguns pré-requisitos para fazer a inscrição no Encceja. É 

necessário, por exemplo, ter idade mínima de 15 anos – na data da realização 

das provas – para garantir certificação de nível Fundamental. Essa idade 

aumenta para 18 anos quando falamos da conclusão do Ensino Médio para 

quem mora no exterior. 

Para o certificado de Ensino Fundamental as provas são estruturadas com as 
matérias: 

 Ciências Naturais; 
 Matemática; 
 História e Geografia; 
 Língua Portuguesa, Artes, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física e 

uma proposta de redação. 
 
Para o certificado de Ensino Médio as provas são com base em: 

 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e uma proposta de Redação; 
 Ciências Humanas e suas Tecnologias; 
 Matemática e suas Tecnologias; 
 Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 
As inscrições do ENCCEJA estão previstas para o segundo semestre de 
2017. 
 
Para saber mais, acesse: 
http://portal.inep.gov.br/encceja 
 

 

http://pronatec.pro.br/novo-enem-2017/
http://portal.inep.gov.br/encceja

