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A nota da primeira fase da USP passa a ser composta apenas pela prova, em 22 de novembro; 
exame valeria até 20% nesta etapa 
 
Outras universidades aguardam o MEC divulgar a data em que as notas das provas objetivas 
do Enem estarão disponíveis 
 
USP, PUC-SP e PUC-Campinas anunciaram ontem que não vão mais usar o Enem em seus 
vestibulares neste ano. 
 
Como a Folha havia adiantado, com o Enem nos dias 5 e 6 de dezembro, a USP avaliou que 
não teria tempo para considerar a nota do exame sem prejudicar o seu calendário. 
 
Com a decisão, a nota da primeira fase da USP passa a ser composta apenas pela prova da 
instituição, em 22 de novembro. Antes, a previsão era usar o Enem para compor 20% da nota 
da primeira fase, caso o resultado beneficiasse o aluno. 
 
Anteontem, a Unicamp já havia desistido do Enem. 
 
Outras universidades aguardam o Ministério da Educação divulgar a data em que as notas das 
provas objetivas estarão disponíveis. Ontem, o MEC assegurou apenas que será antes de 5 de 
fevereiro, data em que repassará às universidades todas as notas -as das provas objetivas e a 
da redação. 
 
A Unesp disse que usará as notas do Enem se elas estiverem disponíveis até 15 de janeiro. Na 
universidade, a única estadual paulista que ainda não se decidiu, o Enem pode valer 10% da 
nota. 
 
Na USP, o descarte do Enem provoca alteração para quem está inscrito no Inclusp (programa 
de inclusão da USP que concede bônus a alunos de escolas públicas). 
 
Se o Enem não tivesse sido adiado, estudantes de escola pública poderiam ter um bônus de 
até 6% na nota, dependendo do desempenho. Agora, esse adicional será feito também com 
base na primeira fase. 
 
Aluna do cursinho Henfil e estudante de escola pública, Isabela Moreira, 18, se disse 
"decepcionada" com a retirada do Enem da Fuvest. Para ela, que pretende fazer engenharia 
ambiental em São Carlos, o exame seria uma ajuda extra. 
 
Na PUC-SP e na PUC-Campinas, a justificativa foi que o adiamento do Enem inviabilizou levá-lo 
em conta. Os dois vestibulares são em novembro. 
 
Na PUC-SP, o exame comporia parte da nota caso melhorasse o desempenho do aluno. Na de 
Campinas, poderia valer 20% da nota. 
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