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1. QUESTÕES GERAIS 

Os concluintes de 2014.2 e 2015.1 dos cursos habilitados1 que não participaram da prova do ENADE 
2014, ocorrida no domingo, 23/11/14, poderão solicitar dispensa do Exame diretamente à UFRN, 
conforme Portaria Nº 584/ 2014-INEP.  

Também deverão apresentar solicitação de dispensa do ENADE 2014 os estudantes dos cursos 
habilitados que não fizeram a prova por NÃO terem sido inscritos pela instituição. 

 

2. PROCEDIMENTOS E PRAZOS  

a. Os estudantes deverão preencher o Requerimento de Dispensa do ENADE 2014 e entregar 
cópia autenticada da documentação comprobatória do impedimento da não participação na 
prova na Coordenadoria de Atendimento da Pró-Reitoria de Graduação, no período de 08 a 19 
de dezembro de 2014, no horário de 7h30min as 19h30min (exceto na quinta–feira, dia 11 e 
18,  quando o funcionamento é das 7h30min às 11h30min); 

b. Os estudantes da EAD e CERES poderão enviar a Solicitação de Dispensa (requerimento e 
documentos comprobatórios digitalizados) para o email registroacademico@prograd.ufrn.br2; 

c. As solicitações serão analisadas por comissão específica, no período de 22 a 23 de dezembro de  

2014; 

d. O resultado será publicado no site da PROGRAD (www.prograd.ufrn.br), no dia 07 de janeiro de 
2015; 

e. As dispensas deferidas serão inseridas no Sistema do INEP no período de 08 a 16 de janeiro de 
2015.   

 

3. SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS 

Os estudantes que tenham sua solicitação de dispensa indeferida pela UFRN poderão, ainda, 
recorrer ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, no período 
de 04 a 17 de fevereiro de 2015. As solicitações serão exclusivamente por meio de endereço 
eletrônico (http://www.inep.gov.br), conforme Art. 4º da Portaria Nº 584/ 2014-INEP. 
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1
 Arquitetura e Urbanismo, Sistema de Informação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 

mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, e Engenharia; e para os que conferem diploma 

em bacharel ou licenciatura em: Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, Historia, Letras-Português, matemática, química, Artes 

Visuais, Educação Física, Letras-Português e Espanhol, Letras-Português e Inglês, Música e Pedagogia; e que conferem diploma de tecnólogo em: Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Automação industrial, Gestão de produção Industrial e redes de Computadores. 

2
A solicitação contendo requerimento e documentos comprobatórios deverão ser digitalizados em único arquivo, em formato PDF e, vale ressaltar, que a PROGRAD não se 

responsabilizará por solicitação não envia por motivos de ordem técnica de computadores ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
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