
INSCRIÇÕES COMEÇAM NO DIA 25 DE MAIO

 

Período de inscrições: de 25/05 a 05/06/2015

SIte: enem.inep.gov.br 

Valor :R$ 63,00 São isentos os concluintes do ensino médio em 2015 matriculados em 

escolas públicas e os que declararem carência.

Prazo final para pagamento: 21h59 de 10/06

Provas serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro

Data da prova: 24/10 - Ciências humanas e ciências d

códigos e suas tecnologias, redação e matemática

O que muda: 

- E-mail único: O mesmo endereço de e

estudante para fazer a inscrição.

- Horário das provas: O horário de início das p

fechamento dos portões. Haverá um espaço de 30 minutos para os estudantes se 

organizarem nas salas. 

Abertura dos portões: 12h 

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30 

*Horários de Brasília. Os sabatista

horário local no sábado.  

- Faltosos: Participante que obtiver isenção do pagamento da taxa de inscrição que não 

comparecer não terá direito a isenção no ano seguinte.

- Problemas de visão: Inclusão do aten

para participantes com discalculia.

O que continua igual: 

- Nome social: O uso do nome social com a possibilidade de usar o banheiro do gênero ao 

qual o aluno se identifica permanece.

- Proibição aos telefones: Os estudantes que usarem aparelhos eletrônicos na hora da 

prova serão desclassificados.

 

                                                                         

ENEM 2015 
INSCRIÇÕES COMEÇAM NO DIA 25 DE MAIO

Período de inscrições: de 25/05 a 05/06/2015 

isentos os concluintes do ensino médio em 2015 matriculados em 

escolas públicas e os que declararem carência. 

Prazo final para pagamento: 21h59 de 10/06 

Provas serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro 

Ciências humanas e ciências da natureza - e 25/10 

códigos e suas tecnologias, redação e matemática 

mail único: O mesmo endereço de e-mail não poderá ser usado por mais de um 

estudante para fazer a inscrição. 

Horário das provas: O horário de início das provas não será mais o mesmo do horário de 

fechamento dos portões. Haverá um espaço de 30 minutos para os estudantes se 

 

Fechamento dos portões: 13h 

*Horários de Brasília. Os sabatistas entram as 13h, mas só iniciam a prova às 19h do 

Faltosos: Participante que obtiver isenção do pagamento da taxa de inscrição que não 

comparecer não terá direito a isenção no ano seguinte. 

Problemas de visão: Inclusão do atendimento para visão monocular e ledor e transcrição 

para participantes com discalculia. 

Nome social: O uso do nome social com a possibilidade de usar o banheiro do gênero ao 

qual o aluno se identifica permanece. 

telefones: Os estudantes que usarem aparelhos eletrônicos na hora da 

prova serão desclassificados.                                               

DV. 15/05/2015

                                                                          

INSCRIÇÕES COMEÇAM NO DIA 25 DE MAIO 

isentos os concluintes do ensino médio em 2015 matriculados em 

e 25/10 - Linguagens, 

mail não poderá ser usado por mais de um 

rovas não será mais o mesmo do horário de 

fechamento dos portões. Haverá um espaço de 30 minutos para os estudantes se 

s entram as 13h, mas só iniciam a prova às 19h do 

Faltosos: Participante que obtiver isenção do pagamento da taxa de inscrição que não 

dimento para visão monocular e ledor e transcrição 

Nome social: O uso do nome social com a possibilidade de usar o banheiro do gênero ao 

telefones: Os estudantes que usarem aparelhos eletrônicos na hora da 

DV. 15/05/2015 


