
ORIENTAÇÕES PARA JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA NO ENADE  2012 

A Portaria de Dispensa do ENADE 2012 foi publicada hoje, dia 30 de novembro (Portaria nº 419, 
de 27/11/2012, DOU). Esta Portaria possibilita que o estudante apresente diretamente à UFRN a 
solicitação de Dispensa do ENADE 2012. Poderão solicitar dispensa os estudantes: 

1. CONCLUINTES DE 2012.2 e 2013.1 inscritos no ENADE 2012 QUE NÃO 
PARTICIPARAM DA PROVA REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO POR 
QUALQUER MOTIVO;  

2. CONCLUINTES de 2012.2 e 2013.1 HABILITADOS* AO ENADE, QUE NÃO FORAM 
INSCRITOS PELA INSTITUIÇÃO.   

O procedimento e os prazos a serem adotados para a Solicitação de Dispensa são os seguintes: 

1. O estudante deverá ir à Coordenadoria de Atendimento da Pró-Reitoria de Graduação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte- PROGRAD (protocolo do DAE) para 
preencher requerimento de Solicitação de Dispensa, com justificativa, e apresentar 
documentação (original e cópia) comprobatória da ausência na prova, quando houver; 
 

2. O prazo para entregar a documentação na Coordenadoria de Atendimento da PROGRAD é 
de 03 a 12 de dezembro de 2012, no horário de 7:30 às 19:30 (exceto a quinta–feira, dia 
6/12,  cujo funcionamento é  das 7:30 as 11:30). 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

→ As solicitações de dispensa, pela ausência na prova do ENADE 2012, serão analisadas por 
Comissão Própria no período de 13 a 18 de dezembro e o resultado está previsto para o dia 19 de 
dezembro, sendo publicado no site da PROGRAD (www.prograd.ufrn.br). 
 
→ Os estudantes dos Campus de Caicó e Currais Novos têm a opção de fazer a solicitação por e-
mail (acompanhamentodecursos@prograd.ufrn.br), preenchendo o requerimento e enviando junto 
com os documentos comprobatórios digitalizados. 

→ Caso a solicitação seja indeferida pela UFRN, os estudantes poderão solicitar, ao INEP, 
dispensa no ENADE 2012, exclusivamente por meio do endereço eletrônico 
http://portal.inep.gov.br/, em sistema criado para esse fim, no período de 12 a 31 de janeiro de 
2013, conforme prevê a Portaria do INEP nº 419, de 27 de novembro de 2012. 

Dúvidas poderão ser enviadas para o email:  acompanhamentodecursos@prograd.ufrn.br  

 

Alexandre Augusto Lara de Menezes 
Pró-Reitor de Graduação 

 
*  Concluintes dos cursos de: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda) Direito, Psicologia e Turismo 
(Campus Central e CERES 
 


