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Publicação do Edital: 31 de março de 2020
Inscrição para isenção da taxa: 06 a 17 de abril 2020 
Resultado do pedido de isenção: 24/04/2020

Inscrições Enem: 11 a 22/05/2020
Atendimento especializado: Solicitação 11 a 22/05/2020 (vide regras)
Pagamento da taxa de inscrição: 11 a 28/05/2020 - R$85,00

Provas tradicionais: 17 e 24 de janeiro de 2021

Provas digitais: 31 de janeiro e 07 de fevereiro de 2021
Reaplicação de provas para pessoas afetadas com problemas de estrutura:
Data a ser divulgada pelo INEP

Resultado: Consulta individual site  <enem.inep.gov.br/participante>

Qual será o cronograma do ENEM

2020?
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Em 2020, há uma grande novidade: o Enem Digital. Nesse primeiro ano,
a aplicação ocorrerá em modelo-piloto, com implantação progressiva e previsão
de que seja 100% digital a partir de 2026.

As primeiras aplicações serão opcionais. Os participantes poderão
escolher, no ato de inscrição, pela aplicação-piloto ou pela prova tradicional em
papel. Feita a escolha o candidato não poderá alterá-la.

No modelo digital serão disponibilizadas 100 mil inscrições, para os
primeiros candidatos que fizerem esta opção. As provas serão realizadas nos
locais indicados no Anexo I do edital.

EmMinas Gerais o Enem Digital será aplicado nas cidades:

Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora,
Montes Claros, Passos, Poços de Caldas, Sete Lagoas e Uberlândia.

Quais são as  novidades  do 
E N E MENEM 2020 ?
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Como será a aplicação da prova do  ENEM 

Digital?
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Segundo o edital, a empresa contratada para a aplicação do Enem ficará
encarregada de fornecer os computadores e equipamentos para a realização da
prova digital.

O Enem Digital será realizado em locais de provas específicos, com
estrutura para receber os computadores.

As questões da prova digital serão diferentes da prova impressa, mas com
o mesmo nível de dificuldade, nos formatos da Teoria de Resposta ao Item (TRI).

A versão Enem Digital vai permitir a utilização de novos tipos de
questões com vídeos, infográficos e games.

about:blank


Em 2020, o Enem Digital e o Enem Tradicional continuarão com o
mesmo formato atual de provas, ou seja, questões de Ciências Humanas,
Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza, Matemática e Redação.

No entanto, o Inep pretende alterar o exame gradativamente, passando a
adotar os chamados "itinerários formativos", com provas customizadas de acordo
com a carreira que o aluno escolher, adequando as provas à proposta do novo
ensino médio, conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular - BNCC.

FIQUE ATENTO
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O candidato que necessitar de atendimentos especializados deverá, no
ato da inscrição:

• informar os motivos da solicitação (baixa visão, cegueira, visão monocular,
deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual(mental),
surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo, discalculia, gestante,
lactante, idoso, estudante em classe hospitalar e/ou pessoa com outra condição
específica);

HÁ MUDANÇAS NO SAEB 3. FIQUE ATENTO:

Como será organizado o atendimento especializado? 
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O participante que solicitar atendimento para cegueira, surdocegueira,
baixa visão, visãomonocular e/ou outra condição específica e tiver sua solicitação
aprovada pelo Inep, poderá ser acompanhado de cão-guia e utilizar material
próprio, tais como:

• máquina de escrever em Braille, lâmina overlay, reglete, punção, sorobã ou
cubarítmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa,
telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano, planoinclinado, medidor de
glicose, e bomba de insulina;

• o participante que solicitar atendimento para deficiência auditiva, surdez ou
surdocegueira poderá indicar o uso do aparelho auditivo ou implante coclear
na inscrição. Esses recursos não serão vistoriados pelo aplicador;

HÁ MUDANÇAS NO SAEB 3. FIQUE ATENTO:

Como será organizado o atendimento especializado?
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• esse candidato poderá solicitar auxílio como prova em Braille, tradutor
intérprete de Língua Brasileira de Sinais-Libras, vídeo prova em Libras, prova
com letra ampliada, prova com letra superampliada, auxílio para transcrição,
leitura labial, uso de leitor de tela, guia-intérprete, auxílio para leitura, tempo
adicional, sala de fácil acesso e/ou mobiliário acessível.

• o participante que solicitar atendimento para surdez ou deficiência auditiva e o
recurso de vídeoprova em Libras, terá tempo adicional de até 120 (cento e vinte)
minutos em cada dia de prova.

Como será organizado o atendimento especializado? 

9



O participante que esteja com uma das doenças infectocontagiosas listadas
abaixo, deverá comunicar sua condição, por meio da página do Participante, até 1
(um) dia antes da aplicação do exame, para análise de uma possível participação
na reaplicação do exame em data a ser divulgada pelo Inep.

São doenças infecciosas para fins de reaplicação do Enem 2020:

• Coqueluche, Difteria, Doença invasiva por Haemophilus Influenza, Doença
Meningocócica e outras meningites, Varíola, Influenza A e B, Poliomelite por
poliovírus selvagem, Sarampo, Rubéola, Varicela e Covid-19.

HÁ MUDANÇAS NO SAEB 3. FIQUE ATENTO:

Como proceder em caso de doenças infecciosas?                                   
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O candidato deverá fazer a escolha no ato da inscrição, quando irá
selecionar a unidade da federação e o município onde deseja realizar a prova.

Serão ofertadas 100.000 vagas para o Enem Digital, cujas provas serão
realizadas nos dias 31 de janeiro e 07 de fevereiro de 2021, nos mesmos moldes do
Enem Impresso. ATENÇÃO:

• feita a escolha pelo Enem Digital não há opção de alteração;

• o Enem digital é exclusivo para participantes concluintes do ensino médio em
2020 ou que já concluíram.

• no Enem digital não haverá disponibilização de recursos de acessibilidade
(disponibilizados para o Enem impresso);

• não será permitido o uso de computador particular;

• a prova de redação seguirá o formato impresso.

HÁ MUDANÇAS NO SAEB 3. FIQUE ATENTO:

Atenção

Como será organizado o Enem digital?
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Este e-book tem como objetivo auxiliar os gestores escolares,
possibilitando uma visualização rápida das datas e dos procedimentos.

Cabe aos professores do ensino médio realizarem a leitura atenta dos
editais, orientando os alunos para também realizarem a leitura, bem como quanto à
atenção em relação aos prazos e às normas constantes no edital.

O Enem digital segue uma tendência mundial, mas requer preparação
específica, utilizando-se o computador como ferramenta.

Considerações finais:
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Uma das habilidades mais importantes para enfrentar os desafios do
século XXI é a de aprender a aprender.

O estudante precisa ser estimulado para, de forma autônoma, gerir a sua
própria aprendizagem. Esse é um grande desafio enfrentado por todos nós,
principalmente em tempos de COVID-19.
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Considerações finais:
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