
MEC realiza domingo (08) o Exame Nacional de Cursos 
 
Os estudantes que ainda não sabem onde irão fazer a prova devem consultar site do Inep 
na Internet ou ligar para o número de telefone 0800616161  
 
No próximo domingo, 08, o Ministério da Educação realiza o Exame Nacional de 
Cursos (ENC - Provão). A prova será aplicada das 13 às 17 horas (horário de Brasília) 
em 704 municípios do País.  
 
Os estudantes que não receberam ou perderam o Cartão de Informação do Graduando 
poderão fazer o Exame normalmente. Neste caso, o inscrito deverá consultar a página 
do Inep na Internet (www.inep.gov.br ) ou ligar “Fala, Brasil!” no telefone 0800616161, 
que funcionará no sábado de 9:00 às 17:00 e no domingo de 8:30 às 13:30. Para realizar 
a prova, basta apresentar um documento de identidade.  
 
Estão inscritos no Exame 463.633 concluintes de 5.890 cursos de Agronomia, 
Arquitetura e Urbanismo, Administração, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, 
Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Química, Farmácia, Física, Fonoaudiologia, Geografia, História, 
Jornalismo, Letras, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, 
Pedagogia, Psicologia e Química.  
 
Informações sobre o Exame Nacional de Cursos/2003  
 
Local de prova: Os alunos inscritos que não receberam ou perderam o Cartão de 
Informação do Graduando, documento indica o local de prova, deverão procurar a 
coordenação do seu curso, consultar a página do Inep na Internet (www.inep.gov.br ) ou 
ligar para o 0800616161, para saber onde irá fazer o Exame. Para fazer a prova, basta 
apresentar um documento de identidade.  
 
O que levar: Todos os participantes devem levar caneta esferográfica preta, lápis grafite 
no 2 e borracha. Para fazer a prova, será permitido o uso de calculadora nos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, Economia, Farmácia, Física, Medicina Veterinária; 
de calculadora científica nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Geografia, 
Matemática; de régua para a Exame de Física, e material bibliográfico no caso do 
Direito. Não será permitido o empréstimo durante a prova.  
 
Questionário-pesquisa: O estudante deverá responder o questionário, enviado junto com 
o CIG, e entregar a folha de respostas no dia da prova.  
 
Dia e horário da prova: Dia 8 de junho, das 13 às 17 horas. O estudante deverá chegar às 
12:15 e permanecerá na sala de prova por, no mínimo, 1 hora e 30 minutos após o início 
do Exame.  
 
Correções cadastrais: As eventuais alterações de dados do participante devem ser feitas 
em formulário apropriado, recebido junto com o questionário-pesquisa e o CIG. Depois 
de preenchido, o formulário deve ser entregue ao fiscal no dia do Exame. Os que não 
receberem o formulário poderão solicitá-lo no dia da prova.  
 



Gabaritos: O gabarito das questões de múltipla escolha pode ser consultado na página 
do Inep na Internet, logo após o Exame. A chave de resposta das questões discursivas, 
após um período de correção amostral e ajustes, será divulgada no final de julho.  
 
Boletim de desempenho do graduando: O estudante poderá retirar o boletim com seu 
desempenho individual pela Internet, mediante a utilização de uma senha pessoal e 
intransferível, a partir de novembro. No dia da prova, na primeira página do Caderno de 
Questões, o aluno receberá instruções sobre a sua senha. Caso não tenha condições de 
acessar a Internet, deverá solicitar seu boletim ao Inep pelos correios, enviando junto 
uma fotocópia do seu documento de identidade, também a partir de 
novembro.Endereço:  
 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  
 
Esplanada dos Ministérios - Bloco L , Anexo II, Sala 411  
 
CEP: 70047-900  
 
Brasília-DF  
 
Relatório do curso: O curso receberá, no final de novembro, também pela Internet, o 
relatório detalhado com os resultados do desempenho do grupo de alunos em 2003 e o 
histórico dos resultados anteriores.  
 
Divulgação dos resultados: Os relatórios com análise dos resultados gerais de cada área 
que participa do ENC/2003 serão divulgados em dezembro.  
 
Assessoria de Imprensa do Inep: (61) 410-8023 / 8037 / 9563 
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