AVISO AOS ALUNOS
10/4/2017
EDITAL ENEM 2017
Confiram as informações mais importantes sobre o Enem 2017, cujo edital
foi publicado hoje no Diário Oficial da União:
– O prazo de inscrição começa em 8 de maio e vai até 23h59 de 19 de maio.
– A taxa de inscrição é de R$ 82,00.
– O boleto deve ser pago até o dia 24 de maio.
– As provas serão realizadas em dois domingos: 5 de novembro (linguagens,
ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de prova) e 12 de novembro
(matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de prova)
– Os cadernos de prova serão personalizados, com nome do participante na
capa e no cartão de respostas. O participante continua tendo de preencher a "frase da
capa" do caderno de questões.
– Têm direito a isenção de taxa estudantes da rede pública (no terceiro ano do
ensino médio), pessoas cadastradas no CadÚnico e candidatos de baixa renda que se
enquadrem nos critérios exigidos no edital.
– Os isentos que não comparecerem ao exame perderão o direito ao
benefício no ano seguinte se a ausência não for justificada por meio de atestado
médico, documento oficial judicial ou, ainda, por meio de boletim de ocorrência.
– O Enem não valerá como certificado do ensino médio.
– A solicitação de tempo adicional para atendimento especial deve ser feita
no ato da inscrição.
– Candidatos "treineiros" (que concluirão o ensino médio após 2017) deverão
declarar, no ato da inscrição, que estão cientes de que não poderão utilizar as notas
em processos seletivos para o ensino superior. Seus resultados destinam-se
exclusivamente à autoavaliação de conhecimentos.

UNESP: INSCRIÇÕES ABERTAS – 10 a 28/4
Estão abertas as inscrições para o vestibular de meio de ano UNESP 2017.
Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site www.vunesp.com.br,
no período das 10h de 10 de abril às 16h de 28 de abril. A taxa de inscrição, de R$
170,00, deve ser paga por meio de boleto, em qualquer agência bancária ou pela
própria internet. A 1a fase será realizada no dia 14/5. A 2a fase acontecerá nos dias
10 e 11/6.

