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14.10 Na correção da redação dos PARTICIPANTES surdos
ou com deficiência auditiva, serão adotados mecanismos de avaliação
coerentes com o aprendizado da língua portuguesa como segunda
língua, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de
2005.

14.11 Na correção da redação dos PARTICIPANTES com
dislexia, serão adotados mecanismos de avaliação que considerem as
características linguísticas desse transtorno específico.

15. DOS RESULTADOS
15.1 Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na

página do Inep, no endereço eletrônico <http://por-
tal.inep.gov.br/enem>, até o terceiro dia útil seguinte ao de realização
das últimas provas.

15.2 Os PARTICIPANTES poderão acessar os seus resul-
tados individuais da edição do Enem 2014 em data a ser poste-
riormente divulgada, mediante inserção do número de inscrição e
senha ou CPF e senha, no endereço eletrônico <http://sistemase-
n e m 2 . i n e p . g o v. b r / r e s u l t a d o s e n e m > .

15.3 Os PARTICIPANTES poderão ter acesso à vista de suas
provas de redação, exclusivamente para fins pedagógicos, após di-
vulgação do resultado.

15.4 Os resultados individuais da edição do Enem 2014 não
serão divulgados por outros meios de publicação ou instrumentos
similares que não o explicitado neste Edital.

15.5 Somente o PARTICIPANTE poderá autorizar a utili-
zação dos resultados que obteve no Enem 2014 para fins de pu-
blicidade, premiação, entre outros.

15.6 A utilização dos resultados individuais do Enem para
fins de certificação, seleção, classificação ou premiação não é de
responsabilidade do Inep, mas da Instituição indicada pelo PAR-
T I C I PA N T E .

15.7 A inscrição do PARTICIPANTE no Enem 2014 ca-
racterizará o seu consentimento formal para a utilização das suas
notas e informações, incluindo as do questionário socioeconômico, no
âmbito de programas governamentais das Secretarias de Estado de
Educação.

16. DA CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO

16.1 Os resultados do Enem podem ser utilizados para fins
de CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO pelas
Instituições Certificadoras listadas no Anexo I deste Edital, que fir-
maram Termo de Adesão com o Inep para esse fim.

16.2 Compete às Instituições Certificadoras definirem os
procedimentos complementares para CERTIFICAÇÃO DE CON-
CLUSÃO DO ENSINO MÉDIO com base nos resultados do Enem,
de acordo com a Portaria/Inep nº 179, de 28 de abril de 2014.

16.3 O PARTICIPANTE que pretenda obter o CERTIFI-
CADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ou a DECLA-
RAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA deverá, no ato da inscrição,
indicar a Instituição Certificadora respectiva, conforme previsto no
item 5.1.3 deste Edital, e possuir 18 (dezoito) anos completos até o
primeiro dia de realização das provas do Exame.

16.4 A escolha da Instituição Certificadora não está con-
dicionada ao local de residência do PARTICIPANTE, podendo este
escolher uma das opções da relação de Instituições Certificadoras
apresentadas no sistema de inscrição.

16.5 O PARTICIPANTE, ao optar pela certificação no sis-
tema de inscrição, autoriza o Inep a disponibilizar seus dados e notas
obtidas para a Instituição Certificadora indicada.

16.6 O Inep encaminhará os dados e os resultados dos PAR-
TICIPANTES do Enem 2014 às Instituições Certificadoras listadas no
Anexo I deste Edital, para fins de certificação, de acordo com os
procedimentos complementares definidos por cada Instituição.

16.7 Não compete ao Inep proceder à emissão do certificado
de conclusão do Ensino Médio, bem como da declaração parcial de
proficiência.

16.8 O PARTICIPANTE que indicar a pretensão de utilizar
as notas do Enem para fins de certificação e, conforme disposto no
art. 1º da Portaria/Inep nº 179, de 28 de abril de 2014, atingir o
mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das
áreas de conhecimento do exame e o mínimo de 500 (quinhentos)
pontos na redação, deverá procurar a Instituição Certificadora in-
dicada no ato de inscrição para solicitar o certificado de conclusão do
Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência.

17. DA UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS PARA ACES-
SO À EDUCAÇÃO SUPERIOR

17.1 Os resultados do Enem 2014 poderão ser utilizados
como mecanismo único, alternativo ou complementar de acesso à
Educação Superior, bastando para tanto a adesão por parte das Ins-
tituições de Educação Superior (IES).

17.2 A adesão não supre a faculdade legal concedida aos
órgãos públicos e a instituições de ensino em estabelecer regras pró-
prias de processo seletivo para ingresso na Educação Superior.

17.3 A inscrição do PARTICIPANTE no Enem caracterizará
o seu formal consentimento para a disponibilização das suas notas e
informações, incluindo as do questionário socioeconômico, no âmbito
de programa governamental e em processo seletivo de ingresso à
educação superior.

17.4 O Inep encaminhará os dados e os resultados dos PAR-
TICIPANTES do Enem à Secretaria de Educação Superior do Mi-
nistério da Educação (SESu/MEC) e às Instituições de Educação
Superior públicas ou privadas, de acordo com critérios, diretrizes e
procedimentos definidos em regulamentação específica de cada en-
te.

18. DAS OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE
18.1 São obrigações do PARTICIPANTE do Enem 2014 na

edição regulamentada por este Edital:

18.1.1 Certificar-se de que preenche todos os requisitos exi-
gidos para a participação regidos pelo presente Edital.

18.1.2 Certificar-se de todas as informações e regras cons-
tantes deste Edital e das demais orientações que estarão disponíveis
na página do Inep, no endereço eletrônico <http://por-
t a l . i n e p . g o v. b r / e n e m > .

18.1.3 Cumprir rigorosamente os procedimentos de inscrição
estabelecidos neste Edital.

18.1.4 Manter a guarda do seu número de inscrição e senha,
pois são indispensáveis para o acompanhamento da inscrição, para a
obtenção dos resultados individuais via Internet e para a inscrição em
programas de acesso ao Ensino Superior, programas de bolsa de
estudos e de financiamento estudantil, entre outros programas do
Ministério da Educação.

18.1.4.1 A senha de acesso ao sistema é pessoal, intrans-
ferível e de inteira responsabilidade do PARTICIPANTE.

18.1.5 Certificar-se, com antecedência, no sistema de acom-
panhamento da inscrição, se sua inscrição foi confirmada e o local de
provas para o qual foi designado.

18.1.6 Comparecer, nos dias das provas, ao local de rea-
lização das provas indicado no CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DA
INSCRIÇÃO, até as 12h00min, de acordo com o horário oficial de
Brasília-DF, conforme itens 10.1, 10.2 e 10.3 deste Edital.

18.1.7 Não portar, ao ingressar em sala de provas, lápis,
caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, livros, ma-
nuais, impressos, anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais
como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, te-
lefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive,
mp3 ou similar, relógio, alarmes de qualquer espécie ou qualquer
transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e men-
sagens.

18.1.8 Não utilizar, ao ingressar em sala de provas, óculos
escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira,
gorro ou similares, durante a realização das provas.

18.1.9 Não portar armas de qualquer espécie, ainda que de-
tenha autorização para o respectivo porte.

18.1.10 Guardar, ao ingressar em sala de provas, em em-
balagem porta-objetos fornecida pelo aplicador, telefone celular des-
ligado, quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados e outros
pertences listados anteriormente, sob pena de eliminação do Exame.

18.1.11 Responsabilizar-se pela guarda de quaisquer dos ob-
jetos supracitados.

18.1.12 Manter a embalagem porta-objetos lacrada e iden-
tificada pelo PARTICIPANTE embaixo da carteira até a saída da sala
de provas.

18.1.13 Iniciar as provas somente após a leitura das ins-
truções contidas na capa do Caderno de Questões, no Cartão-Res-
posta, na Folha de Redação e na Folha de Rascunho, observada a
autorização do aplicador.

18.1.14 Antes de iniciar as provas, verificar se o seu Caderno
de Questões:

18.1.14.1 contém a quantidade de questões indicadas no seu
Cartão-Resposta; e

18.1.14.2 contém qualquer defeito gráfico que impossibilite a
resposta às questões.

18.1.15 Ler e conferir todas as informações registradas no
Caderno de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de Redação, na
lista de presença e nos demais documentos do Exame.

18.1.16 Reportar exclusivamente ao aplicador da sua sala
qualquer ocorrência em relação ao seu Caderno de Questões, ao
Cartão-Resposta e à Folha de Redação, para que sejam tomadas as
providências cabíveis no momento da aplicação das provas.

18.1.17 Não realizar qualquer espécie de consulta ou co-
municação com outro PARTICIPANTE durante a realização das pro-
vas, sob pena de eliminação do Exame.

18.1.18 Marcar a opção correspondente à COR da capa do
seu Caderno de Questões no respectivo Cartão-Resposta para fins de
correção.

18.1.19 Transcrever a FRASE apresentada na capa do seu
Caderno de Questões no respectivo Cartão-Resposta.

18.1.20 Transcrever as respostas das provas objetivas e a
redação, exclusivamente, nos respectivos Cartões-Resposta e Folha de
Redação, de acordo com as instruções contidas nesses instrumentos.

18.1.21 Utilizar imprescindivelmente caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em material transparente, sob pena da impos-
sibilidade de leitura óptica do Cartão-Resposta e da Folha de Re-
dação.

18.1.22 Não se ausentar, em definitivo, da sala de provas
antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas, sob pena de
eliminação do Exame.

18.1.23 Não levar o seu Caderno de Questões ao deixar em
definitivo a sala de provas, salvo nos últimos 30 (trinta) minutos
anteriores ao horário determinado para o término das provas.

18.2 O PARTICIPANTE não poderá, em hipótese alguma,
realizar o Exame fora dos espaços físicos, das datas e dos horários
definidos pelo Inep.

18.3 O PARTICIPANTE deverá observar e cumprir as de-
terminações deste Edital, do aplicador de sala, das instruções contidas
na capa do Caderno de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de
Redação e na Folha de Rascunho, durante a realização das provas,
sob pena de eliminação do Exame.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 O Inep fornecerá Boletim Individual de Resultado do

Enem 2014, mediante informação do número de inscrição e senha ou
CPF e senha, no endereço eletrônico <http://sistemase-
n e m 2 . i n e p . g o v. b r / r e s u l t a d o s e n e m > .

19.2 O Inep não fornecerá atestados, certificados ou cer-
tidões relativas à classificação ou nota dos PARTICIPANTES.

19.3 Será eliminado do Exame, a qualquer tempo, o PAR-
TICIPANTE que:

19.3.1 Prestar, em qualquer documento ou no sistema de
inscrição, declaração falsa ou inexata, sem prejuízo de demais pe-
nalidades previstas em lei.

19.3.2 Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de
aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido durante
a realização do Exame.

19.3.3 Comunicar-se verbalmente, por escrito ou por qual-
quer outra forma, com outro PARTICIPANTE, durante as provas.

19.3.4 Portar, após ingressar na sala de provas, qualquer tipo
de equipamento eletrônico e de comunicação.

19.3.5 Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em be-
nefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do Exame, sem
prejuízo de demais penalidades previstas em lei.

19.3.6 Utilizar livros, notas ou impressos durante a reali-
zação do Exame.

19.3.7 Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento
de um aplicador ou ausentar-se em definitivo antes de decorridas 2
(duas) horas do início das provas.

19.3.8 Não entregar ao aplicador o Cartão-Resposta, a Folha
de Redação e a Folha de Rascunho ao terminar as provas.

19.3.9 Não entregar ao aplicador o Caderno de Questões,
exceto no caso previsto no item 12.9.

19.3.10 Ausentar-se da sala de provas com o Cartão-Res-
posta e/ou com a Folha de Redação e a Folha de Rascunho.

19.3.11 Não atender às orientações da equipe de aplicação
durante a realização do Exame.

19.3.12 Não cumprir o disposto nos itens 2.3.2, 3.3.1.4.3 ou
12.7.

19.3.13 Violar quaisquer das vedações constantes do item
12.4.

19.3.14 Recusar-se, injustificadamente, a ser submetido ao
detector de metais.

19.4 A inscrição do PARTICIPANTE implica a aceitação das
disposições, das diretrizes e dos procedimentos do Enem 2014 con-
tidos neste Edital.

19.5 Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este
Edital serão resolvidos e esclarecidos pelo Inep.

JOSÉ FRANCISCO SOARES

ANEXO I
INSTITUIÇÕES CERTIFICADORAS

Secretarias de Estado de Educação

1 Secretaria de Estado de Educação da Bahia
2 Secretaria de Estado de Educação de Alagoas
3 Secretaria de Estado de Educação de Goiás
4 Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
5 Secretaria de Estado de Educação de Pernambuco
6 Secretaria de Estado de Educação de Rondônia
7 Secretaria de Estado de Educação de Roraima
8 Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina
9 Secretaria de Estado de Educação de São Paulo

10 Secretaria de Estado de Educação do Acre
11 Secretaria de Estado de Educação do Amapá
12 Secretaria de Estado de Educação do Amazonas
13 Secretaria de Estado de Educação do Ceará
14 Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
15 Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo
16 Secretaria de Estado de Educação do Maranhão
17 Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso
18 Secretaria de Estado de Educação do Pará
19 Secretaria de Estado de Educação do Paraíba
20 Secretaria de Estado de Educação do Paraná
21 Secretaria de Estado de Educação do Piauí
22 Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro
23 Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Norte
24 Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Sul
25 Secretaria de Estado de Educação do Tocantins
26 Secretaria de Estado de Educação de Sergipe

Institutos Federais

1. AC INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS AVANÇADO XAPU-
RI

2. AC INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS CRUZEIRO DO SUL
3. AC INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS RIO BRANCO
4. AC INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS SENA MADUREIRA
5. AL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS ARAPIRACA
6. AL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS AVANÇADO

DE MURICI
7. AL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS AVANÇADO

DE SANTANA DO IPANEMA
8. AL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS AVANÇADO

DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
9. AL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ
10. AL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI
11 . AL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARECHAL

DEODORO
12. AL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PALMEIRA

DOS ÍNDIOS
13. AL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PENEDO
14. AL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PIRANHAS
15. AL INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA
16. AM INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS LÁBREA
17. AM INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS MAUÉS
18. AM INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS PARINTINS
19. AM INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS PRESIDENTE

FIGUEIRÊDO
20. AM INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS TABATINGA
21. AM INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS COARI
22. AM INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS MANAUS -

CENTRO
23. AM INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS MANAUS -
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