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PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO 
ENADE 2015  

(Portaria do INEP nº 548 de 04/12/2015) 
 
 
A solicitação de dispensa do ENADE 2015 destina-se exclusivamente aos estudantes 
habilitados (concluintes) em duas situações: 
 

1. não participaram da prova realizada no dia 22/11/2015 por motivo de saúde, 
mobilidade acadêmica ou outros impedimentos relevantes de caráter pessoal, 
desde que tenham preenchido o Questionário do Estudante; 

 
2. não foram inscritos no ENADE 2015 por ato de responsabilidade da Instituição. 

 
O estudante interessado deverá solicitar pessoalmente a dispensa do ENADE 2015 no 
Setor de Atendimento ao Aluno da SAE do seu Campus, no período de 14 de 
dezembro de 2015 a 22 de janeiro de 2016.  
 
Os estudantes que não participaram da prova no dia 22/11/2015 deverão, 
obrigatoriamente, anexar à solicitação uma cópia autenticada do documento 
comprobatório do impedimento de participação no ENADE 2015. Os estudantes que 
não preencheram o Questionário do Estudante deverão fazê-lo antes de solicitarem a 
dispensa por meio do endereço eletrônico http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/. 
 
Os coordenadores dos cursos serão responsáveis pela análise das solicitações, 
levando-se em consideração o § 8º do art. 33-G da Portaria Normativa do MEC nº 
40/2007, em sua atual redação. 
 
A resposta da solicitação está prevista para o dia 29 de janeiro e deverá ser 
consultada no Portal Acadêmico em “Aluno>Solicitações>Acompanhamento das 
Solicitações”.  
 
Passado esse período, os estudantes habilitados (concluintes) que não participaram 
do ENADE 2015 por motivo de saúde, mobilidade acadêmica ou outros impedimentos 
relevantes de caráter pessoal, e que tiveram seu pedido de dispensa indeferido pela 
PUC-SP, poderão solicitar diretamente ao INEP a dispensa do ENADE 2015, 
exclusivamente por meio do endereço eletrônico http://portal.inep.gov.br/, em sistema 
criado para esse fim, no período de 08 a 22 de fevereiro. Os documentos obrigatórios 
para a solicitação estarão disponíveis para preenchimento e impressão no endereço 
eletrônico acima citado no mesmo período da solicitação. O Questionário do Estudante 
ficará disponível para preenchimento até o dia 22 de fevereiro no endereço 
http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/. 
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