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Enem é usado como seleção para bolsas no programa; MEC diz que prazo será suficiente
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● Nãousammais o Enem
USP
Unicamp (SP)
Fatecs (SP)

● MantêmoEnem
Unifesp (SP)
UFABC (SP)
UFSCar (SP)
UFRJ (RJ)
UFRGS (RS) – optativo
UFLA (MG)
UFSC (SC)

● Mudaramdata
Fatecs (SP) – 13/12
UnB (Programa deAvalia-
çãoSeriada) – 12 e 13/12
UFC (CE) – 13 e 14/1
UFSC (SC)– 19, 20 e 21/12
Unioeste (PR) – 11/12
Uerj (RJ) – 13/12
UFS (SE) – ainda semdata
definida
UFU (MG) – ainda semdata
definida
UEA (AM) – 7 e 8/12
UEPG (PR) – 20/12
UEMG (MG) – 28/11
UEMS (MS) – 13/12
UNEB (BA) –20/ 1 e 21/12
UEMA (MA) – 20/12
UEAP (AP) – 1.ª fase: 29/11
2.ª fase: 3 e 4/01
UEPA (PA) –29 e 30/11
Inst. Fed. Sul-Rio-
Grandense – 22/11
Inst. Fed. doSul deMinas
Gerais – 12 e 13/12
Inst. Fed. doNorte deMinas
Gerais – 20/12
Inst. Fed. de Pernambuco –
13/12
Inst. Fed. doSertãoPernam-
bucano – 13 e 14/12
Concurso IBGE (Censo
2010) – 13/12
Concurso daReceita
Federal (auditor fiscal) – 12
e 13/12

● Mantêmdata
UEL (PR) – 2.ª fase: 6 a
8/12
Univesp (SP) - 6/12

● Estudamuso doEnem
UFJF (MG)
Unesp (SP)

● Estudammudar data
Unesp– provas específicas
UFSCar (SP) – 2.ª fase
UFJF (MG)
UFRJ (RJ) – 2.ª fase
Concurso do IPHAN
(patrimônio histórico)

● Nãousammais o Enem
PUC-SP
PUCCamp (SP)
Mackenzie (SP)
PUC-RJ

● MantêmoEnem
PUC-MG –usará nota de
anos anteriores
Senac (SP) – usará nota de
anos anteriores

● Mudaramdata
FundaçãoCásper Líbero
(SP) – 13/12
ESPM-RS– 13/12
Senac (SP) – 12/12
PUC-RS – 12 e 13/12

● Estudamuso doEnem
FGV (SP)
Cásper Líbero (SP)

● Estudamudar data
FGV (SP)

EDUCAÇÃO

Desde 2006, prova é usada para listar os melhores colégios; depois dos problemas, estudantes estão desmotivados

Fábio Mazzitelli
JORNAL DA TARDE

O descarte do uso do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) nos vestibulares da Fu-
vest, Unicamp e PUC-SP, de-
pois do adiamento da prova, le-
vou escolas particulares de
São Paulo a adotar estratégias
para convencer os alunos a
participar. As instituições re-
conhecem que parte dos alu-
nos está desmotivada e desis-
tiu de fazer a prova, o que po-
de ter efeito negativo na nota
geral dos colégios.

Desde 2006, o Ministério da
Educação passou a divulgar
uma nota consolidada das esco-
las no Enem – antes disso, ha-
via apenas o desempenho do
aluno. A nota se tornou o único
critério objetivo para avaliar
escolas particulares e passou a
ser referencial de qualidade pa-
ra pais de alunos, norteando
as escolhas das famílias para
matricular seus filhos. O ran-
king também aumentou a co-
brança interna por melhor de-
sempenho no exame e acirrou
a competição entre as institui-
ções privadas.

A Fuvest, que seleciona pa-
ra a Universidade de São Pau-
lo (USP), além da Universida-
de Estadual de Campinas (Uni-
camp) e a Pontifícia Universi-
dade Católica (PUC), que reú-
nem quase 200mil candidatos,
utilizavam há anos o Enem pa-
ra compor a nota de seus vesti-
bulares. O uso foi descartado
após o exame ser remarcado
para 5 e 6 de dezembro. O adia-
mento ocorreu depois que o va-
zamento do Enem foi revelado
ao Ministério da Educação pe-
lo Estado na semana passada.

“Há um nítido desânimo em
prestar o Enem e, se poucos
alunos prestarem, isso nos
preocupa. A representativida-
de do Bandeirantes e das prin-
cipais escolas será mais atingi-
da”, diz Mauro de Salles
Aguiar, diretor-presidente do
Colégio Bandeirantes, que fi-

cou na terceira colocação no
Estado de São Paulo no último
ranking do Enem.

Aguiar conta que pediu a to-
dos os professores que passem
a estimular seus alunos a fazer
o exame. “Toda escola boa
quer estar adequadamente re-
presentada. Daqui a um ano,
quando soltarem o ranking, to-
dos vão esquecer dos proble-
mas que houve no Enem.”

Segundo colocado no Esta-
do, o Colégio Vértice orienta
os alunos a participar do exa-
me, mas faz uma ressalva: “Se
for desmotivado, melhor não
ir. Se vai, nada de fazer corpo
mole. É a nossa colocação para
eles”, diz Adílson Garcia, dire-
tor da escola.

Há todo tipo de estratégia
para convencer os alunos. “Fa-
lamos para o professor alimen-
tar o assunto pausadamente,
com intervalos. Uma hora é
umprofessor que fala (que é im-
portante fazer o Enem) e, de-
pois, é outro”, diz Silvio Barini,
diretor do Colégio São Domin-
gos. Ele conta que a escola fez
um trabalho neste ano para
tentar melhorar o desempe-
nho no exame e agora lamenta
que os estudantes não partici-
pem. “Há um desencanto que
vamos tentar tratar. Isso preo-
cupa pela imagem do colégio e
pelo descrédito com relação ao
exame.”

“Alguns professores disse-
ramque é bomque a gente faça
o Enem porque isso pode aju-
dar no currículo mais tarde”,
afirmaMário Hatorri, aluno do
colégio Etapa, que vai tentar
Medicina e não desistiu do
Enem.

“Oexame ficousempropósi-
to paramimque vou tentar Fu-
vest, PUC e FGV. Só vou fazer
porque é uma forma de avaliar
o ensino médio do Brasil”, diz
JeanMichelCeguin, de 17 anos,
que quer prestar Direito. Ele é
alunodoVeraCruz e estápreo-
cupadocomaposiçãodaescola
no ranking, apesar de não ter
percebido nenhuma pressão

dos professores.
O diretor pedagógico do Co-

légio Móbile, quinto lugar no
ranking doEstado, Blaidi Sant’
Anna, tambémconfirmaqueos
alunos da escola estão desistin-
do de participar. “Isso prejudi-
ca sim o resultado do colégio.”

Para o presidente do Conse-
lho Estadual de Educação
(CEE),ArturFonsecaFilho, es-
se problema está centrado em
São Paulo porque os principais

vestibularesdesistiramdeusar
anota doEnem.Entre as públi-
cas,sóaUniversidadeEstadual
Paulista(Unesp)aindanãodeci-
diuseusaráounãooexame.No
restante do País, onde as insti-
tuiçõesmaisprocuradassão fe-
derais,alunosdevemcontinuar
participandoporqueelasmanti-
veram a adesão ao Enem e até
mudaram datas de vestibula-
res coincidentes. ●

COLABOROUMARTA VALIM

Instituições
públicas

Lígia Formenti
BRASÍLIA

O Ministério da Educação
(MEC)pretende fazerumama-
trícula simplificada para alu-
nosdoProgramaUniversidade
para Todos (ProUni), dispen-
sandoinicialmenteaapresenta-
ção de documentos, comocom-
provantederenda ecertificado
de conclusão de curso em esco-
la pública. A medida seria uma
saída ao cronogramaapertado,
provocado pelo cancelamento
doEnem.

Entre divulgação da nota do
exame, seleção do aluno pelo
ProUniematrículanas institui-
ções de ensino haveria menos
de ummês.

O ProUni é um programa
criado pelo governo federal
que dámilhares bolsas emuni-
versidades privadas para alu-
nos de escolas públicas e com
rendabaixa. Em troca, elas ga-
nham isenção de impostos. A
notadoEneméusadacomose-

leção para a bolsa.
“Seria uma espécie de pré-

matrícula:oalunoassinaumdo-
cumentoemque se comprome-
tea,numasegundaetapa,apre-
sentar os quesitos necessá-
rios”, explicou a secretária de
EducaçãoSuperior doMinisté-
rio da Educação, Maria Paula
Dallari Bucci.

Maria Paula acredita que os
prazoscomosquaisoMECestá
trabalhando serão suficientes
para garantir que alunos do
ProUnisematriculemnasinsti-
tuiçõessemprejuízoaoanoleti-
vo. O resultado do Enem será

divulgado até odia 5 de feverei-
ro.Dodia8emdiante, seráfeita
a seleção para verificar emque
faculdade o candidato poderá
se inscrever.“Acreditamosque
até o fim de fevereiro, pelo me-
nos 80% dos alunos já estarão
selecionados”, avaliou.

A secretária admitiu, no en-
tanto,queatéomomentonãose
sabe qual será a nota de corte
paraalunos.Comamudançano
formatodoEnem,anotadecor-
te também foi alterada. Agora
ela tem de ser feita pormeio do
cálculo entre nota da redação e
de quatro grandes áreas de co-

nhecimento,compesosdiferen-
ciados. Apesar de tantas provi-
dências pendentes, Maria Pau-
la acredita que não vai haver
atrasos e que, emmarço, todos
alunos que usem o Enem para
ingresso na faculdade já esta-
rão selecionados e aptos para
iniciar as aulas.

Depois do cancelamento do
Enem, vários ajustes foram ne-
cessários. Até este ano, numa
primeira etapa eram corrigi-
das as questões e, por último, a
redação. Agora, para ganhar
tempo, a ideia é fazer a corre-
ção de forma simultânea. “As

duas notas – da redação e da
prova de conhecimento – serão
divulgadasnomesmodia”,afir-
mouMaria Paula.

APREENSÃO
Para o presidente do Sindicato
das Entidades Mantenedoras
deEstabelecimentosdeEnsino
SuperiornoEstadodeSãoPau-
lo (Semesp), Hermes Figueire-
do, o atraso na divulgação vai
provocar uma “grande bagun-
ça” nas vagas e “haverá prejuí-
zo financeiro e acadêmico”.

“Nãoseiseessasaídavaifun-
cionar. Uma improvisação leva
aoutra improvisação.Ede todo
jeito eles não vão poder divul-
garoresultadoantesdefeverei-
ro”, afirma Figueiredo. “Entre
o que eles (MEC) falam e o que
vai ser na realidade, fica difícil
saber.”

Inscrita no Enem, a aluna
NatáliaMendes, de 18 anos, vai
pleitearumabolsa doProUni e
estáapreensivacomasmudan-
ças. “Estou preocupada e sem
alternativaporquedependodo
Enem para conseguir a bolsa,
nãotenhocondiçõesdepagara
mensalidade”, diz. Ela acredi-
ta que os vestibulandos serão
prejudicados em faculdades
que decidiram não usar a nota
do exame. ●

COLABOROU ANA BIZZOTTO

DESÂNIMO–AlunosdoColégioBandeirantesduranteaula; semUSPePUC,poucosdevemfazeroexame

Instituições
privadas

MECdeve
ressarcir
desistentes

●●● Empresa líder do consórcio
contratado para distribuir e apli-
car as provas do Enem que vaza-
ram na semana passada, a Con-
sultec afirmou ontem, em nota,
que os suspeitos de fraudar o exa-
me indiciados pela Polícia Fede-
ral “nuncamantiveram vínculo
com a empresa”.

A Consultec disse também
que “não existia subordinação
entre os consorciados sendo, ca-
da umdeles, autônomo e indepen-
dente no desenvolvimento das
atividades pertinentes a cada

um”. A Consultec declarou estar
“indignada” com o crime e que
tem “comprovado conhecimento
técnico” organizando processos
seletivos.

A Consultec, da Bahia, é
uma das três empresas que for-
mamo consórcio Connasel, ven-
cedor da licitação para a realiza-
ção do Enemneste ano. Também
integram o grupo a Funrio, do
Rio, e o Instituto Cetro, de São
Paulo. Procurado pela reporta-
gem, o Instituto Cetro não sema-
nifestou. ●

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE -3/11/2008

OministrodaEducação,Fer-
nando Haddad, determinou
à sua equipe que estude um
modo de ressarcir os estu-
dantes que desistirem de fa-
zeroEnem.As inscrições fo-
ramgratuitasparaosalunos
da rede pública, mas custa-
ram R$ 35 pra os de escolas
privadas. “É legítimo quem
nãovaifazeraprovapedirde
voltaodinheiro”,disse.Ores-
sarcimento, porém, só deve
ocorrer após a realização do
exame,marcadoparaosdias
5 e 6 de dezembro.

O novo exame e uma pro-
va de reserva já estão pron-
tos emmeio digital e tranca-
dos no cofre do InstitutoNa-
cional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep), em
Brasília.Oesquemadesegu-
rança foi reforçado.●
VANNILDOMENDES

●●●Algumas faculdades particula-
res do Estado que participam do
ProUni acreditam que o adiamen-
to das datas do Enem pode trazer
mudanças nos calendários do
ano letivo. Segundo elas, poderá
aumentar o número de alunos
que começa a estudar após o iní-
cio das aulas. “Acho que a primei-
ra chamada a gente consegue
atender, caso oMEC corra com o
processo”, diz RivanaMarino,
vice-reitora de extensão do Cen-
tro Universitário da FEI. Segundo
ela, a terceira chamada pode fi-

car para o segundo semestre.
“Isso já ocorre no ProUni, mas
pode crescer o número de alunos
nessas condições.”

Para Carlos Quirino, diretor-
geral das FaculdadesOswaldo
Cruz, nas faculdades que têm
uma grande quantidade de cur-
sos combolsas do ProUni, a situa-
ção pode se complicar. “Talvez o
maior problema seja a reposição
de vagas dos desistentes”, prevê.
“Com o atraso, a pode pessoa
ficar insegura e desistir.”

AUnoeste terá um calendário

paralelo. “A instituição vai ter de
se adequar para cumprir os 200
dias letivos. Quantomais dias de
atraso,mais complicado será”,
diz o coordenador do ProUni Ri-
cardo Santanna.

A coordenadora do programa
naPUC-SP, Celia Forghiere, consi-
dera que o atraso no resultado do
Enemnão vai causar prejuízo.
“Mas as instituições terão de se
preparar para fazer amatrícula
commais agilidade e evitar que
os alunos percammuitas aulas.”●

MARIANAMANDELLI e A.B.

Ainda não se
sabe qual será
a nota de corte
para os candidatos
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