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PRAZOS IMPORTANTES – Pedido de Dispensa do ENADE 2018 

  

Solicitação pelo estudante: 

 Ocorrência de ordem pessoal: Acidentes; assalto; 

casamento; extravio; perda ou roubo de documento de 

identificação; luto; acompanhamento de cônjuge ou 

companheiro; saúde, licença maternidade ou 

maternidade; motivo acadêmico; concurso público ou 

processo seletivo de trabalho; intercâmbio. 

 Compromissos profissionais: Trabalho. 

 

 

Solicitação pelo Coordenador de Curso/IES: 

 Compromissos acadêmicos vinculados ao curso 

avaliado pelo Enade: Atividade curricular ou afim. 

 Não comparecimento do estudante no local de 

prova em decorrência de ato de responsabilidade 

da IES: Polo do estudante de curso em EaD não 

alterado; mobilidade acadêmica. 

 

Confira os erros mais comuns nas solicitações de dispensa por iniciativa das IES 

Solicitação por motivo de “saúde”. O certo é: solicitação do estudante.  

Solicitação por motivo “Polo de estudante de cursos em EaD não alterado” para cursos presenciais. O certo é: solicitação por “mobilidade 

acadêmica”. 

Solicitação de dispensa indeferida pela IES porque o estudante não preencheu o Questionário do Estudante. O certo é: o questionário 

não tem vinculação com a dispensa de prova.  

O estudante pode ter a dispensa deferida independentemente do preenchimento do QE. O que vai diferenciar cada caso é: 

a) dispensa de prova deferida + preenchimento do QE = Situação de Regularidade no Enade 2018; 

b) dispensa de prova deferida + não preenchimento do QE = Situação de Irregularidade no Enade 2018; 

Atenção:  Se você fez uma solicitação de dispensa por "motivo de saúde", deverá excluir a demanda e solicitar que ela seja feita pelo próprio 

estudante. Se você não excluir a solicitação, o estudante não poderá fazer a dele, porque o Sistema Enade permite apenas uma solicitação por 

código de inscrição. A consequência será o indeferimento e o estudante ficará em situação irregular no Enade 2018. 

 
Fonte: Ofício Circular nº 01/2019 – INEP, 15 de janeiro de 2019.  

 

 

ENADE 2018 Prazos 

O período de Solicitação de Dispensa de Prova por Iniciativa da IES. 02/01 a 31/01/2019 

Para as "solicitações de dispensa de prova indeferidas pelo Inep" caberá interposição 
de recurso pela IES ao órgão, exclusivamente por meio do Sistema Enade. 

04/02 a 22/02/2019 


