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2.5.4 Qualquer contato, durante a realização das provas, entre a PARTICIPANTE lactante e o acompanhante responsável deverá
ser presenciado por um aplicador.
2.5.5 Não será permitida a entrada do lactente e de seu
acompanhante responsável após o fechamento dos portões.
2.5.6 A PARTICIPANTE lactante não poderá ter acesso à
sala de provas acompanhada do lactente.
2.5.7 Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência do lactente no local de realização do Exame sem a presença de
um acompanhante adulto responsável.
2.6 O PARTICIPANTE em situação de classe hospitalar poderá solicitar ATENDIMENTO ESPECÍFICO nos termos deste Edital, informando a opção "Classe Hospitalar" em campo próprio do
sistema de inscrição.
2.6.1 É considerado PARTICIPANTE em situação de classe
hospitalar aquele cujo processo formal de escolarização se dá no
interior de instituição hospitalar ou afim, na condição de estudante
internado para tratamento de saúde nos dias de realização do Exame.
2.6.1.1 O PARTICIPANTE em situação de Classe Hospitalar
deverá apresentar declaração do hospital em que estiver internado
para tratamento de saúde, informando possuir instalações adequadas
para a aplicação do Exame e contendo:
a) o nome completo do PARTICIPANTE internado e o seu
CPF;
b) o diagnóstico com a descrição da condição que motivou a
solicitação;
c) o nome e o endereço completo do hospital com UF/Município, bairro, logradouro e CEP;
d) a assinatura, o carimbo e a identificação do médico e/ou
profissional especializado responsável.
2.6.1.2 O documento de que trata o item 2.6.1.1 deve conter
todas as especificações citadas, ser legível para análise, sob pena de
ser considerado documento inválido para comprovação do atendimento.
2.6.1.3 Somente serão aceitos documentos no formato PDF,
PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB, enviados no sistema de
inscrição: http://enem.inep.gov.br/participante, durante o período de
inscrição de acordo com o item 1.2.
2.6.1.4 Não serão considerados válidos documentos apresentados por via postal, fax, correio eletrônico ou entregues no dia de
aplicação das provas, mesmo que estejam em conformidade com o
estabelecido neste Edital.
2.6.1.5 O Inep não se responsabiliza pelo não recebimento
dos documentos devido a quaisquer motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, procedimento indevido do PARTICIPANTE, bem
como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados,
sendo de responsabilidade exclusiva do PARTICIPANTE acompanhar
a situação de sua inscrição.
2.6.1.6 As solicitações de atendimento ESPECÍFICO em
Classe Hospitalar indeferidas poderão ser consultadas na Página do
Participante, http://enem.inep.gov.br/participante.
2.6.1.6.1 Em caso de indeferimento, o PARTICIPANTE será
informado, pelo e-mail inserido no ato da inscrição, para o envio de
um novo documento comprobatório, no prazo máximo de três dias, na
Página do Participante: http://enem.inep.gov.br/participante. Caso o
documento enviado não esteja conforme o solicitado, o PARTICIPANTE não receberá o ATENDIMENTO ESPECIFÍCO em Classe
Hospitalar.
2.6.2 Não se caracteriza como PARTICIPANTE em situação
de Classe Hospitalar aquele que, na data do Exame, estiver internado
para realizar partos, cirurgias ou tratamentos esporádicos, bem como
pessoas que trabalham no ambiente hospitalar.
2.7 Os atendimentos ESPECIALIZADO e/ou ESPECÍFICO
somente poderão ser solicitados por meio do sistema de inscrição.
2.8 O PARTICIPANTE travesti ou transexual (pessoa que se
identifica e quer ser reconhecida socialmente em consonância com
sua identidade de gênero) que após realizar sua inscrição desejar
atendimento pelo NOME SOCIAL poderá solicitá-lo somente na Página do Participante: http://enem.inep.gov.br/participante, das 10h do
dia 29/05/2017 às 23h59min do dia 04/06/2017 para análise e deferimento.
2.8.1 O PARTICIPANTE deve dispor de documentos comprobatórios da condição que motiva a solicitação de atendimento pelo
NOME SOCIAL, quais sejam:
a) fotografia atual nítida, individual, colorida, com fundo
branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro
sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné,
chapéu, viseira, gorro ou similares;
b) cópia digitalizada da frente e do verso de um dos documentos de identificação oficial com foto, conforme os citados no
item 11.2 deste Edital;
c) cópia assinada e digitalizada do formulário de solicitação
de atendimento pelo NOME SOCIAL disponibilizado na Página do
Participante: http://enem.inep.gov.br/participante, das 10h do dia
29/05/2017 às 23h59min do dia 04/06/2017.
2.8.1.2 O documento de que trata o item 2.8.1 deve conter
todas as especificações citadas, ser legível para análise, sob pena de
ser considerado documento inválido para comprovação do atendimento.
2.8.1.3 Somente serão aceitos documentos no formato PDF,
PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB, enviados na Página do
Participante: http://enem.inep.gov.br/participante, durante o período
de inscrição, de acordo com o item 2.8.
2.8.2 Não serão considerados válidos documentos apresentados por via postal, fax, correio eletrônico ou entregues no dia de
aplicação das provas, mesmo que estejam em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

2.8.3 As solicitações de atendimento pelo NOME SOCIAL
indeferidas poderão ser consultadas na Página do Participante:
http://enem.inep.gov.br/participante.
2.8.3.1 Em caso de indeferimento, o PARTICIPANTE será
informado, pelo e-mail inserido no ato da inscrição, para o envio de
um novo documento comprobatório, no prazo máximo de três dias, na
Página do Participante: http://enem.inep.gov.br/participante. Caso o
documento enviado não esteja conforme o solicitado, o PARTICIPANTE fará o Exame conforme NOME CIVIL.
2.8.4 O Inep não se responsabiliza pelo não recebimento dos
documentos devido a quaisquer motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, procedimento indevido do PARTICIPANTE, bem como
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, sendo
de responsabilidade exclusiva do PARTICIPANTE acompanhar a situação de sua inscrição.
2.9 O Inep se reserva o direito de exigir, a qualquer tempo,
documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de
atendimento ESPECIALIZADO, ESPECÍFICO e/ou pelo NOME SOCIAL declarado.
2.10 Não serão aceitas outras formas de solicitações de atendimento ESPECIALIZADO e/ou ESPECÍFICO fora do período de
inscrição, conforme item 1.2 deste Edital e/ou por via postal, fax,
correio eletrônico.
3. DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1 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 deste Edital.
3.2 DO PAGAMENTO
3.2.1 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.
3.2.1.1 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.
3.2.1.2 Em caso de necessidade de reimpressão, o PARTICIPANTE deverá gerar a GRU Cobrança na Página do Participante: http://enem.inep.gov.br/participante.
3.2.2 O valor referente à taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, exceto no caso de cancelamento do
Enem 2017.
3.2.3 É vedada a transferência do valor referente ao pagamento da taxa de inscrição do Enem para terceiros.
3.2.3.1 A inscrição não será confirmada caso haja pagamento
com valor menor do que R$ 82,00 (oitenta e dois reais).
3.2.4 A taxa de inscrição deverá ser paga até o dia
24/05/2017, respeitados os horários de compensação bancária, sob
pena de não ser confirmada a inscrição.
3.2.4.1 Não será confirmada a inscrição cujo pagamento tenha sido efetuado fora do prazo permitido, nos termos estabelecidos
neste Edital.
3.2.4.2 Em nenhuma hipótese haverá prorrogação do prazo
para pagamento da taxa de inscrição previsto neste Edital, ainda que
o último dia do referido prazo (24/05/2017) seja feriado estadual,
distrital ou municipal no local escolhido pelo PARTICIPANTE para o
pagamento.
3.2.4.3 Não será confirmada a inscrição cujo pagamento tenha sido efetuado por meio de GRU gerada fora do sistema de
inscrição.
3.2.5 A inscrição somente será confirmada após o processamento do pagamento da taxa de inscrição pelo Banco do Brasil.
3.3 DAS ISENÇÕES
3.3.1 A isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem
2017 será concedida:
3.3.1.1 Automaticamente, ao PARTICIPANTE concluinte do
Ensino Médio no ano de 2017, matriculado em qualquer modalidade
de ensino em escola da rede pública, declarada ao Censo Escolar da
Educação Básica.
3.3.1.2 Mediante solicitação de isenção de taxa, ao PARTICIPANTE que declare atender aos requisitos contidos no art. 1º,
paragrafo único, incisos I e II, da Lei nº 12.799, de 10 de abril de
2013.
3.3.1.3 Mediante solicitação de isenção de taxa ao PARTICIPANTE que declare estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, nos termos
do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e esteja
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.
3.3.1.3.1 O Inep poderá consultar o órgão gestor do CadÚnico para verificar a conformidade da condição indicada pelo
PARTICIPANTE no ato da inscrição para análise e deferimento da
solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem.
3.3.1.4 Para o previsto nos itens 3.3.1.2 e 3.3.1.3, o PARTICIPANTE deverá, no ato da inscrição declarar que atende aos
requisitos contidos na Lei nº 12.799, de 10 de abril de 2013 ou no
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e dispor dos documentos
comprobatórios da situação de carência socioeconômica declarada,
sob pena de responder por crime contra a fé pública e de ser eliminado do Exame.
3.3.2 O Inep reserva-se o direito de auditar a solicitação de
isenção de taxa de inscrição e exigir, a qualquer tempo, os documentos comprobatórios da situação de carência declarada, conforme disposto no art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de
1979.
3.3.2.1 Se constatada a concessão indevida da isenção de
taxa de inscrição por informação falsa ou inexata prestada, o PARTICIPANTE será eliminado do Exame e deverá ressarcir ao erário
dos custos referente à taxa de inscrição, sem prejuízo das demais
penalidades previstas em lei.
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3.3.3 A solicitação de isenção do pagamento da taxa de
inscrição somente poderá ser realizada no sistema de inscrição por
meio da DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA SOCIOECONÔMICA e
durante o período de inscrição estabelecido no item 1.2 deste Edital.
3.3.4 Não serão aceitas solicitações de isenção do pagamento
da taxa de inscrição por outros meios, tais como: via postal, telefone,
fax ou correio eletrônico.
3.3.5 É responsabilidade do PARTICIPANTE verificar se a
solicitação de isenção da taxa de inscrição foi deferida na Página do
Participante: http://enem.inep.gov.br/participante.
3.3.6 As informações prestadas na declaração de carência são
de inteira responsabilidade do PARTICIPANTE, podendo este responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que
acarretará sua eliminação do Exame, aplicando-se, ainda, o disposto
no art. 10, parágrafo único, do Decreto nº 83.936, de 06 de setembro
de 1979.
3.3.7 O PARTICIPANTE que obtiver a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem 2017, exceto para a situação
prevista no item 3.3.1.1 deste Edital, e não comparecer para a realização das provas nos dois dias de aplicação e desejar solicitar nova
isenção do pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2018 deverá
justificar sua ausência no sistema de inscrição de 2018.
3.3.7.1 A justificativa a que se refere o item 3.3.7 deverá ser
realizada, obrigatoriamente, mediante a inserção de atestado médico,
documento judicial, certidão pública ou boletim de ocorrência que
comprove e justifique a ausência no Exame. Não será aceita declaração emitida pelo próprio PARTICIPANTE.
3.3.7.2 Não serão aceitas justificativas de ausência por outros
meios, tais como: via postal, telefone, fax ou correio eletrônico.
3.3.8 O PARTICIPANTE que não tiver sua solicitação de
isenção deferida deve gerar a GRU Cobrança na Página do Participante: http://enem.inep.gov.br/participante e efetuar o pagamento
da taxa de inscrição nas condições e nos prazos estabelecidos no item
3.2.4 deste Edital para ter sua inscrição confirmada.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 O PARTICIPANTE deve ter em mãos, no ato da inscrição, o seu número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o seu
número do documento de identidade, documentos obrigatórios para a
efetivação da inscrição.
4.1.1 O PARTICIPANTE que solicitar isenção do pagamento
da taxa de inscrição de acordo com o Decreto nº 6.135, de 26 de
junho de 2007 poderá informar o Número de Identificação Social
(NIS), único e válido.
4.1.1.1 Os dados pessoais a serem informados ou atualizados
no CadÚnico devem ser iguais aos dados pessoais individuais cadastrados na base da Receita Federal, sob pena de inviabilizar a
correspondência entre as informações. Antes de efetuar sua inscrição
o PARTICIPANTE deverá verificar a correspondência entre as informações pessoais prestadas nos dois cadastros (Receita Federal e
CadÚnico).
4.2 Antes de efetuar sua inscrição, o PARTICIPANTE deverá
ler este Edital, seus anexos e os atos normativos neles mencionados,
para certificar-se de que aceita todas as condições nele estabelecidas
e de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no
Enem.
4.2.1 A inscrição do PARTICIPANTE implicará ciência e
aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais, não
poderá alegar desconhecimento.
4.3 A inscrição será realizada exclusivamente no endereço:
http://enem.inep.gov.br/participante, a partir das 10h do dia
08/05/2017 até às 23h59min do dia 19/05/2017, horário oficial de
Brasília-DF.
4.4 O PARTICIPANTE que prestar qualquer informação falsa ou inexata, ao se inscrever no Exame, ou que não satisfizer todas
as condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos terá cancelada sua inscrição e anulados todos os atos dela
decorrentes.
4.5 O Inep não se responsabiliza por solicitação de inscrição
não recebida devido a quaisquer motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, procedimento indevido do PARTICIPANTE, bem como
por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, sendo
de responsabilidade exclusiva do PARTICIPANTE acompanhar a situação de sua inscrição, assim como conferir seu local de realização
das provas.
4.6 Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição condicional ou fora do prazo.
4.7 O PARTICIPANTE deve estar ciente de todas as informações sobre o Enem contidas neste Edital e disponíveis na Página do Inep: http://portal.inep.gov.br/enem.
5. DO PREENCHIMENTO DA INSCRIÇÃO
5.1 O PARTICIPANTE deverá, no ato da inscrição:
5.1.1 Informar obrigatoriamente um endereço de e-mail individual e válido.
5.1.1.1 O Inep não se responsabiliza pelo envio de informações a terceiros decorrente de cadastramento indevido de endereço
de e-mail e/ou celular pelo PARTICIPANTE.
5.1.2 Solicitar, se necessário, o atendimento ESPECIALIZADO, ESPECÍFICO e/ou pelo NOME SOCIAL de acordo com as
opções dispostas no item 2 deste Edital.
5.1.3 Responsabilizar-se pelo preenchimento correto e fidedigno das informações prestadas no ato da inscrição, inclusive no
questionário socioeconômico.
5.1.4 Verificar se a inscrição foi concluída com sucesso.
5.2 O número de inscrição e a senha deverão ser mantidos
sob a guarda do PARTICIPANTE e são indispensáveis para o acompanhamento do processo de inscrição, para a consulta e a impressão
do CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO, para a obtenção dos resultados individuais via Internet e para a inscrição em
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