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Ministério da Educação 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 

RETIFICAÇÃO 

 

No Edital nº 51, de 24 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº 
119, de 27 de junho de 2022, Seção 3, páginas 62 a 70, e republicado no DOU nº 122, de 30 de 
junho de 2022, Seção 3, páginas 114 a 122, que trata da realização do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade), a ser realizado no ano de 2022, retificar: 

No item 19, DA REGULARIZAÇÃO DO ESTUDANTE, onde se lê: 

19.2.2 Caberá exclusivamente à IES, por ação direta do coordenador de curso, 
apresentar solicitação formal de dispensa da prova do estudante em situação de irregularidade, 
no Sistema Enade, quando a motivação da ausência for decorrente de compromissos acadêmicos 
vinculados ao curso avaliado pelo Enade. 

19.2.3 As solicitações de dispensa de que tratam os itens 19.2.1 e 19.2.2 deverão 
conter, obrigatoriamente, cópia digitalizada do documento original ou cópia autenticada que 
comprove o motivo da ausência no local de prova do Enade 2022. 

Leia-se: 

19.2.2 Caberá exclusivamente à IES, por ação direta do coordenador de curso, 
apresentar solicitação formal de dispensa da prova do estudante em situação de irregularidade, 
no Sistema Enade, quando a motivação da ausência for decorrente de compromissos acadêmicos 
vinculados ao curso avaliado pelo Enade ou quando da realocação de estudante para novo 
município de prova por questões logísticas do Inep. 

19.2.3 As solicitações de dispensa de que tratam os itens 19.2.1 e 19.2.2 deverão 
conter, obrigatoriamente, cópia digitalizada do documento original ou cópia autenticada que 
comprove o motivo da ausência no local de prova do Enade 2022, com exceção dos casos de 
realocação de estudantes para novo município de prova por questões logísticas do Inep. 

Ficam mantidas as demais disposições do Edital nº 51, de 24 de junho de 2022. 

 

(Publicada no DOU nº 179, terça-feira, 20 de setembro de 2022, Seção 3, Página 65) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 
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