ENSINO SUPERIOR

Alunos já podem baixar o aplicativo do Enem

O aplicativo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está disponível para download a partir desta
quarta-feira (17). Para garantir a segurança na utilização da ferramenta, o app deve ser baixado direto
da loja de aplicativos do seu celular – Google Play e App Store – e o usuário deve confirmar se o nome
do desenvolvedor é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Disponibilizado pela primeira vez no ano passado, desta vez o aplicativo do Enem terá uma seção de
notícias e acesso liberado ao público geral, permitindo que pais, professores e jornalistas acompanhem
as áreas que não exigem login do participante. Outra novidade é a liberação dos espelhos de redação
no app.

O aplicativo disponibiliza informações tanto antes do exame, com dados da situação da inscrição,
cronograma, locais de provas e o Cartão de Confirmação, quanto após o exame, com o gabarito, o
resultado individual e o espelho da redação.

A função `Alerta` permite ao usuário selecionar informações sobre as quais deseja ser notificado
quando ocorrerem atualizações no cronograma. Também é possível fazer um checklist das ações
concluídas durante as etapas do exame, facilitando o acompanhamento de pendências. No Mural de
Avisos, o participante pode acessar comunicados oficiais do Inep . A seção Perguntas Frequentes ajuda
a esclarecer dúvidas.

Após a instalação do app no celular ou tablet, o participante deve inserir o CPF e a senha cadastrada no
Sistema de Inscrição do exame. O aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas Android e
IOS.

Inscrições
Até as 11h desta quarta-feira, 4,5 milhões de candidatos se inscreveram no exame. As inscrições
podem ser feitas até o dia 19, pela internet. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos,
nos dias 5 e 12 de novembro. Para concluir a inscrição, o candidato deve pagar a taxa de R$ 82. O
prazo para pagamento vai até o dia 24 deste mês.

Pelas regras do edital, estão isentos da taxa os estudantes de escolas públicas que concluirão o ensino
médio este ano, os participantes de baixa renda que integram o Cadastro Único para Programas Sociais
(CadÚnico) e os que se enquadram na Lei 12.799/2013 que, entre outros critérios, isenta de pagamento
aqueles com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.405,50.
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O resultado das provas do Enem poderá ser usado em processos seletivos para vagas no ensino
público superior, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas de estudo em instituições
privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para obter financiamento pelo Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies).
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