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A Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou, quarta-feira, a adesão ao uso do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) como uma das etapas do processo de seleção para os cursos 
de graduação. Já a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ) declarou nesta 
quarta-feira que o Enem passará a ser a única etapa de sua seleção.  
 
No caso da UFRJ, a medida foi tomada por unanimidade pelo Conselho de Ensino e Graduação 
(CEG) da universidade, presidido pela pró-reitora de Graduação Belkis Valdman. Mas ainda há 
pendências a serem resolvidas.  
 
O que foi aprovado foi somente um indicativo de uso do novo Enem. Mas ainda temos prazo 
para discutir como será isso enfatiza a pró-reitora.  
 
Belkis adianta que o Enem será parte da primeira etapa do processo seletivo, seguido então 
pelas tradicionais provas discursivas de caráter específico. No entanto, a adesão se restringe à 
parte objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio, não preservando a redação. Ainda está 
para ser decidido pela universidade, no entanto, se a adesão abrangerá todos os cursos de 
graduação de seus quadros.  
 
Mudança no perfil  
 
O Conselho de Ensino e Graduação da UFRJ trabalhará, nas próximas semanas, de que 
maneira o Enem irá interferir na classificação e seleção de alunos para os cursos de graduação 
oferecidos, mas a adesão ao novo Enem deve implicar em uma mudança imediata no perfil dos 
alunos da UFRJ.  
 
Segundo Belkis, o universo de aplicação do Enem tem abordagem e conteúdo muito diferentes 
do perfil tradicional dos atuais graduandos, e pode significar uma inserção mais democrática 
de alunos da rede pública de ensino.  
 
Tudo isso abre uma perspectiva para que o aluno da escola pública tenham a chance de 
participar do ensino superior público analisa.  
 
Adesão cada vez maior no Rio  
 
A participação da UFRJ e da UFRRJ no uso do novo Enem como processo seletivo para os 
alunos candidatos às carreiras de graduação chega em um cenário onde já aderiram a 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Cefet-RJ. As duas últimas utilizarão o Exame 
Nacional do Ensino Médio como única etapa do processo seletivo, enquanto na UFF, o Enem 
valerá metade da nota da primeira fase. A segunda etapa da UFF deverá permanecer igual aos 
anos anteriores. O prazo estipulado pelo MEC para adesão das Universidades ao novo modelo 
vai até sexta-feira. 
 



 
 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 7 maio 2009, Primeiro Caderno, p. A15. 
 
 


