
ENEM 2003. INSCRIÇÕES ATÉ DIA 23.05 
409 INSTITUIÇÕES UTILIZAM O ENEM 
87,28% SÃO PRIVADAS E APENAS 12,72% PÚBLICAS 
  

No período de 12 a 23 de maio, estudantes que estão na 3ª série do ensino médio e 
aqueles que já terminaram este nível de ensino poderão se inscrever ao Exame Nacional do 
Ensino Médio, Enem 2003, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep/MEC). As inscrições serão feitas nos próprios estabelecimentos de ensino, 
nas agências dos Correios ou pela Internet, dependendo do caso. A prova será realizada no dia 31 
de agosto.  

O Enem é constituído por uma prova de múltipla escolha com 63 questões e uma redação. 
Neste ano a prova será realizada em 605 municípios de todo o País, incluindo todas as capitais. Só 
no estado de São Paulo a prova acontecerá em 122 municípios, maior número entre as unidades 
da Federação. 
  
Mais de 400 instituições utilizam o Enem 
  

Até o momento 409 instituições de ensino superior utilizam os resultados do Enem como 
critério de seleção aos seus cursos de graduação.  

Aderiram formalmente ao exame apenas 52 estabelecimentos de ensino público, 
correspondendo a 12,72%,  sendo 20 federais, e 357 privados, 87,28%, a esmagadora maioria.  
O uso da avaliação tem ocorrido de várias maneiras, pois as instituições têm autonomia para 
definir o seu critério de seleção. Em algumas, o exame conta pontos na primeira fase e, em 
outras, substitui essa etapa do vestibular. Há também aquelas que reservam vagas aos alunos 
com as melhores notas no exame. 
  

 
  
Clique aqui para saber quais instituições utilizam os resultados do ENEM nos processos seletivos: 
http://www.inep.gov.br/download/noticias/2003/instituicoes_enem2003.xls  
  
Gratuidade 
  

Os estudantes que estão concluindo o Ensino Médio em escolas públicas e os concluintes 
carentes de estabelecimentos privados vão contar com a gratuidade da taxa de inscrição, de R$ 
32,00. Também terão direito à isenção aqueles que concluíram este nível de ensino na 
modalidade de jovens e adultos (supletivo) entre abril de 2002 e abril de 2003 e os que já 
terminaram o Ensino Médio, mediante declaração de carência.  

Para os estudantes das escolas públicas todo o processo de inscrição será realizado no 
próprio estabelecimento de ensino, assim como para os alunos carentes de escolas privadas. 
Neste caso, deverá ser preenchida a declaração de carência que consta do verso da ficha de 
inscrição pelo pai ou responsável. Se o estudante tiver acima de 18 anos, ele próprio poderá 
preencher o documento. 

Já os concluintes de escolas privadas não carentes deverão preencher a ficha de inscrição 
no estabelecimento de ensino e pagar a taxa de inscrição em qualquer agência dos Correios. O 
comprovante de pagamento deverá ser anexado à ficha e entregue à escola. 



  
Exame avalia habilidades e competências 
  

O Enem, realizado desde 1998, é um exame individual, de caráter voluntário, oferecido 
anualmente aos concluintes e egressos do ensino médio, com o objetivo principal de possibilitar a 
todos os que dele participam, uma referência para auto-avaliação, a partir das competências e 
habilidades que estruturam o exame. Ele é utilizado de forma alternativa ou complementar na 
seleção de alunos para os cursos de graduação de mais de 400 instituições de educação superior. 
O Enem tem como referência principal a articulação entre o conceito de Educação Básica e o de 
cidadania, tal como definido nos textos constitucionais e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB).  

O aperfeiçoamento da avaliação, como mecanismo que deve fornecer informações aos 
gestores educacionais, vem sendo debatido pelo Inep com pesquisadores, associações científicas, 
profissionais e estudantis. "Durante o ano, o Enem, assim como os demais processos de 
avaliação, estarão passando por uma análise profunda. A nossa intenção é melhorar estes 
instrumentos para que possam, de fato, subsidiar mudanças que levem à melhoria da qualidade 
na educação", afirma Otaviano Helene, presidente do Inep. 
  

UF MUNICÍPIOS 
ACRE 9 
ALAGOAS 6 
AMAPÁ 8 
AMAZONAS 8 
BAHIA 27 
CEARÁ 26 
DISTRITO FEDERAL 1 
ESPIRITO SANTO 15 
GOIÁS 20 
MARANHÃO 20 
MATO GROSSO 15 
MATO GROSSO DO 
SUL 18 

MINAS GERAIS 89 
PARÁ 26 
PARAÍBA 6 
PARANÁ 34 
PERNAMBUCO 19 
PIAUÍ 9 
RIO DE JANEIRO 24 
RIO GRANDE DO 
NORTE 

12 

RIO GRANDE DO SUL 28 
RONDÔNIA 8 
SANTA CATARINA 31 
SÃO PAULO 123 
SERGIPE 8 
TOCANTINS 12 

  
Procedimentos para inscrição nos Correios e pela Internet 
  

Aqueles que concluíram a educação básica e pretendem participar do Enem 2003 poderão 
se inscrever nas Agências dos Correios. O interessado deverá preencher a ficha de inscrição, 
pagar a taxa e anexar cópia do documento de identidade.  



Este mesmo procedimento deverá ser observado pelos egressos do ensino médio que têm 
direito à isenção da taxa de inscrição. Só que, neste caso, os interessados terão que preencher a 
declaração de carência no verso da ficha de inscrição, caso tenham mais de 18 anos ou, abaixo 
dessa idade, o pai ou responsável.  

Já aqueles que concluíram a Educação de Jovens e Adultos e têm direito à gratuidade 
deverão anexar à ficha de inscrição a cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio nessa 
modalidade de ensino.  

O Inep também estará recebendo inscrições pela Internet, das 9h do dia 12 até as 21h do 
dia 22 de maio. As inscrições pela Internet serão realizadas somente pelos pagantes que 
terminaram o Ensino Médio.  

Os interessados deverão acessar o endereço www.enem.inep.gov.br/inscrição, preencher a 
ficha, enviar os dados e verificar se a transferência foi efetuada por meio da mensagem de 
retorno. Em seguida é necessário imprimir o boleto bancário, cujo pagamento poderá ser feito em 
qualquer agência bancária integrada ao Sistema Nacional de Compensação. A inscrição só estará 
confirmada após recebimento, pelo Inep, do comprovante de pagamento.  

Em todos os casos em que houver pagamento da taxa de inscrição é de responsabilidade 
do inscrito a guarda do comprovante. Em nenhum caso haverá devolução do valor pago. Os 
comprovantes de inscrição estarão disponíveis, após o seu acolhimento, até o dia 03 de junho, na 
página do Inep na Internet. 
  
Inscrição de portadores de necessidades especiais 
  

O portador de necessidades especiais interessado em participar do Enem deverá 
obrigatoriamente declarar, no ato da inscrição, o tipo de necessidade de que é portador para que 
possa receber o atendimento apropriado. 

Aqueles que têm dificuldade de visão (amblíopes) poderão requerer provas ampliadas com 
tamanho de letra correspondente ao corpo 24 e, aos cegos, serão disponibilizadas provas em 
braile. Portadores de deficiência física com séria dificuldade de locomoção poderão realizar a 
prova em salas de fácil acesso. Já aos participantes incapazes de efetuar a marcação do cartão-
resposta, será oferecido auxílio para transcrição da parte objetiva da prova e da redação. 

Aos portadores de necessidades especiais que estejam matriculados em programas de 
educação especial de Ensino Médio em unidades hospitalares, a prova poderá ser aplicada nos 
locais de internação do interessado, mediante termo de compromisso específico firmado pelo Inep 
e o Programa, devendo sua coordenação solicitar o atendimento para este fim. A solicitação 
deverá ser feita até o dia três de junho à Diretoria de Certificação para Avaliação de 
Competências.  
  
Atendimento em unidades prisionais 
  

Os detentos ou internos que estejam matriculados em programas de Educação Especial de 
Ensino Médio, em unidades prisionais, poderão fazer a prova do Enem nos locais de detenção ou 
internação, mediante termo de compromisso específico firmado entre o Inep e o programa, 
devendo sua coordenação, para este fim, encaminhar solicitação neste sentido até o dia três de 
junho de 2003. 
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