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As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 serão abertas às 10h
do dia 9 de maio e terminarão às 23h59 do dia 20 do mesmo mês. As provas serão      
aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição será de R$ 68, valor maior que os
R$ 63 cobrados no último exame. As datas foram anunciadas hoje (14), pelo ministro da
Educação, Aloizio Mercadante

  

Uma das novidades deste ano é que o estudante poderá pagar a taxa de inscrição em qualquer
agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Até o ano passado, a inscrição era
paga apenas nas agências do Banco do Brasil. A taxa pode ser quitada até o dia 25 de maio,
às 21h59. Para aumentar a segurança e evitar fraudes, nesta edição de 2016 será colhida a
impressão digital dos candidatos.

  

Fraude zero

  

A coleta poderá ocorrer no primeiro ou no segundo dia da aplicação do exame. “É uma das
fraudes que identificamos, um fazer a prova pelo outro. É fraude zero”, disse Mercadante.

  

A partir do Enem de 2016, os estudantes isentos de pagar a taxa de inscrição que não
compareceram às provas em 2015, sem justificar a ausência, perdem a isenção. A regra havia
sido anunciada no ano passado e publicada em portaria.

  

O ministro Aloizio Mercadante disse que a expectativa é que não haja um crescimento
expressivo no número de inscritos em relação ao ano passado. A estimativa para esse ano,
segundo Mercadante, é de cerca de 8 milhões de inscritos. “Vamos fazer um esforço de
divulgação muito grande para chegar a 8 milhões de participantes e divulgar o aplicativo Hora
do Enem”, disse.

  

Aplicativo Enem e horários de provas
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Os estudantes poderão instalar em smartphones um aplicativo do Enem 2016 para
acompanhar as inscrições e conferir informações como o cronograma do exame, tira dúvidas e
dicas.

  

Os portões dos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de
Brasília. Como no ano passado, o início das provas será às 13h30. No dia 5 de novembro, o
candidato terá quatro horas e meia para fazer as provas de Ciências Humanas e Ciências da
Natureza.

  

No dia 6, serão cinco horas e meia para as provas de Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, Redação e Matemática. Para os sabatistas, a abertura dos portões será às 12h e
o início das provas às 19h, no horário de Brasília. Nos estados do Acre, Amazonas, Mato
Grosso, Roraima e Rondônia as provas para os sabatistas começarão às 19h, no horário local.

  

Os candidatos com deficiências poderão solicitar atendimento especializado e os participantes
que desejarem tratamento pelo nome social - travestis e transexuais - deverão enviar, no
sistema de inscrição, cópia do documento de identificação e formulário específico entre os dias
1° a 8 de junho. Assim como no ano passado, o cartão de confirmação estará disponível
apenas na internet.
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