
4,1 milhões de inscri-
tos em todo o País
37,7% de abstenção

Provas
Anteontem:
Foram realizadas pro-
vas de ciências da na-

tureza e ciências humanas,
com 90 questões

Ontem:
90 questões de matemática e
linguagens, além da redação

Resultados e vagas
Notas:
Os resultados serão divulgados
após 5 de fevereiro

Sistema de seleção:
Os alunos poderão se inscrever
em até dois cursos no sistema,
que selecionará os melhores
colocados. As vagas que sobra-
rem voltarão para o sistema,
que fará uma nova seleção

Adesão
São 25 as universida-
des que utilizarão o
Enem como fase única

SERVIÇO

UFABC
Unifesp
Unirio
UFFRJ
UFLA
UFBA
UFMT
UFMA
UFAM
Unir
UFT
UFPI
UFRPE

UFSJ
UFRB
Unifal
Unifei
UFVJM
UFPEL
UTFPR
UFCSPA
Unipampa
UFFS
Univasf
Ufersa

Algumas instituições que não
vão utilizar o Enem na nota

7 usarão a nota como 1.ª fase e
outras 7, como parte do proces-
so seletivo. Entre os institutos
federais, 33 utilizarão a nota
como parte da seleção

Aluno usará nota
para se inscrever
em até 2 cursos

USP
Unicamp
Fatecs
UnB
PUC

PUCCamp
Mackenzie
FGV-SP
Faap
ESPM

Exame deve ser feito 2 vezes em 2010
AVALIAÇÃO

Primeiro Enem seria em abril ou maio; alunos poderiam participar de todas as provas e usar a nota por 2 anos

1º vestibular
da Univesp
tem 18% de
ausência

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Promoção válida para compras realizadas entre 5 e 10/12/2009 com embarques em vôos regulares TAM entre 2/março/2010 e 15/junho/2010, conforme disponibilidade de cada destino. Consulte
nossos vendedores. Preços para saídas de São Paulo são por pessoa em apto. duplo, com hospedagem em hotéis de categoria turística, sujeitos a disponibilidade de lugares. Permanência mínima
para roteiros na América do Sul é de 3 dias e máxima de 30; dias para roteiros nos Estados Unidos e Europa a permanência mínima é de 5 dias e a máxima de 30 dias. Crédito sujeito a aprovação.
Reservas sujeitas a confirmação. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão inclusas nos preços. Promoção válida para todas as cidades servidas pela TAM em voos regulares.

Destino Duração Incluído nos pacotes Preços promocionais

Total R$ 3.472,
Saídas 5, 12 e 19/março.Madri e Paris 7 dias/6 noites 8x sem juros 434 reais

Passagem aérea + 2 noites em Madri, 1 em
Bordeaux e 3 em Paris. Passeios por Madri,
Paris, Toledo e Palácio de Versalles.

Total R$ 4.736,
Saídas 8, 15 e 22/março.

Passagem aérea + 4 noites em Paris, 3 em
Londres, 1 em Bruxelas, 2 em Amsterdam+
Passeios em  Paris, Londres, Bruxelas e Amsterdam.

Triângulo Europeu 11 dias/10 noites 8x sem juros 592 reais

Total R$ 3.656,
Saídas 8, 15 e 22/março.

Passagem aérea + 3 noites em Paris e 3 em
Londres + Passeios em Paris e Londres.Paris e Londres 7 dias/6 noites 8x sem juros 457 reais

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas, ou no seu agente de viagens.

Total R$ 4.328,
Saídas 12, 19 e 26/março.

Passagem aérea + 2 noites em Madri, 1 em
Bordeaux, 3 em Paris e 3 em Londres + Passeios em
Madri, Paris, Londres, Toledo e Palácio de Versalles.

10 dias/9 noites 8x sem juros 541 reais
Madri, Paris
e Londres

Total R$ 3.896,
Saída 18/março.

Passagem aérea + 1 noite em Milão, 2 em Veneza
Mestre, 2 em Florença, 2 em Roma e 1 em Milão +
Passeios em Veneza, Florença e Roma.

9 dias/8 noites 8x sem juros 487 reais
Itália
Arte e Cultura

Total R$ 1.768,

Saídas 2,9,16,23 e 30/abril
Passagem aérea + 4 noites de hotel + seguro de
viagem + aluguel de carro.6 dias/4 noites 8x sem juros 221  reais

Miami
Fly and Drive

Total R$ 1.960,
Saídas 1,8,15,22 e 29/maio

Passagem aérea + 6 noites de hotel + seguro de
viagem + aluguel de carro.8 dias/6 noites 8x sem juros 245 reais

Orlando
Fly and Drive

Total R$ 2.320,
Saídas 3 a 27/março

 Passagem aérea + 4 noites de hotel + aéreo +
seguro de viagem.5 dias/4 noites 8x sem juros 290 reaisMadri

Total R$ 2.784,
Saídas 3 a 27/março

Passagem aérea + 4 noites de hotel + aéreo +
seguro de viagem.5 dias/4 noites 8x sem juros 348 reaisLondres

Total R$ 2.320,
Saídas 3 março a 7/maio

Passagem aérea + 4 noites de hotel + aéreo +
seguro de viagem.5 dias/4 noites 8x sem juros 290 reaisParis

Total R$ 2.408,
Saídas 3 a 22/março

Passagem aérea + 4 noites de hotel + aéreo +
seguro de viagem.5 dias/4 noites 8x sem juros 301 reaisMilão

Total R$ 3.856,
Saídas 5,12,19 e 26/março

Passagem aérea + 9 noites de hotel +  seguro de
viagem + ingressos para 7 parques + jantar no
Planet Hollywood + tour de compras + traslados

10 dias/9 noites 8x sem juros 482 reais
Orlando
Reino da Magia

Total R$ 2.376,
Saídas 5,12,19 e 26/março

Passagem aérea + 5 noites de hotel + traslado +
passeio pela cidade + seguro de viagem.7 dias/5 noites 8x sem juros 297 reaisNova York

Passagem aérea + 2 noites de hotel + seguro
de viagem

Total R$ 752,
Saídas 1o/março a 16/junho,
exceto de 3 a 12/abril

3 dias/2 noites 8x sem juros 94 reaisBuenos Aires

Total R$ 1.120,
Saídas 1o/março a 16/junho,
exceto de 3 a 12/abril

Passagem aérea + 2 noites de hotel +  seguro
de viagem3 dias/2 noites 8x sem juros 140 reaisSantiago

Total R$ 1.024,
Saídas 1/março a 16/junho

Passagem aérea + 4 noites de hotel +  seguro
de viagem5 dias/4 noites 8x sem juros 128 reaisMontevidéu

Total R$ 928,
Saídas 1o/março a 16/junho,
exceto feriados.

Passagem aérea + 3 noites de hotel +  seguro
de viagem4 dias/3 noites 8x sem juros 116 reaisAssunção

Total R$ 976,
Saídas 1o/março a 16/junho.

Passagem aérea + 4 noites de hotel +  seguro
de viagem5 dias/4 noites 8x sem juros 122 reaisLima

MegaPromo

5 dias arrasadores com descontos incríveis
nas passagens aéreas dos pacotes CVC.

De 5 a 10/dezembro, você compra seu pacote de
viagem CVC para viajar em março, abril, maio e junho de
2010 e parcela em até 8 vezes sem juros e sem entrada.

Pacotes com passagem aérea da TAM é na CVC.

São Paulo Capital: 
Paraíso ................................2146-7011
Alphaville .............................4191-9198
Anhanguera-Extra .................3831-1312
Aricanduva Shop. ................2728-2626
Brooklin ...............................5532-0888
Campo Limpo Shop. ..............5513-8484
Center Norte Shop. ..............2109-2611
Central Plaza Shop. . ............2914-3355
Eldorado Shop. ...................3815-7878
Ibirapuera Shop. .................2108-3500
Jabaquara-Pão de Açucar........5015-7933
Jaçanã-Sonda ......................2243-2020
Jardim Sul Shop. .................2246-0444

Jõao Dias-Extra ....................5851-0035
Light Shop. .........................3255-5323
Market Place Shop. .............2135-0777
Morumbi Shop. ...................2146-7200
Pátio Higienópolis Shop. ..........3667-8622
Penha Shop. .......................2135-0700
Plaza Sul Shop. ...................2105-7600
Raposo Shop. ......................2109-0199
Santa Cruz-Shop. Metrô......... 5571-7100
São Judas ............................2858-0599
Shopping D ..........................3313-8340
SP Market Shop...................2103-1900
Vila Gomes Cardim ..............2225-2587
Vila Carrão-Sonda................2362-8978

West Plaza Shop. .................2117-2888
Grande São Paulo: 
Diadema Shop. ...................4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso .........2498-6022 
Guarulhos Shop. ..................2425-0533
Osasco Plaza Shop...............3652-3600
Osasco Shop. União.............3652-1600
Ribeirão Pires ......................4828-1868
Santo André-Centro ..............2191-8700
Santo André Shop. ABC .........2105-6100
Suzano Shop. ......................2148-4600
São Paulo Interior: 
Bragança Paulista ................4034-3020
Campinas-Centro .................2102-1700

Campinas-Extra Abolição .............3271 2004
Campinas Shop. ..................3229-8899
Campinas-Shop. Galleria .........3206-0343
Caieiras    ............................4442-3114
Ibitinga ................................3341-8210
Indaiatuba ...........................3318-1000
Itapetininga .........................3373-2144
Itatiba Shopping ..................4524-5536 
Itupeva-Outlet Premium ........4496-7111
Jaboticabal Shop. ...............3203-3008
Jaú Shop. ............................3622-0288
Jundiaí Paineiras Shop. .........3395-3688
Limeira Shop. ......................3404-8899
Marília Aquarius ...................2105-3888

Matão ..................................3382-2771 
Mogi Mirim ..........................3814-6060
Piracicaba ...........................3433-9066
Piracicaba Shop. .................3413-5557
Praia Grande-Litoral Plaza ........3491-8000
Ribeirão-Novo Shop.  ..............2101-6400
Rio Preto-Centro ..................2137-5910
Rio Preto Shop. ...................3121-1450
Rio Preto-Plaza Avenida .......2137-0070
Santa Bárbara-Tivoli  ...........3626-5553
São Carlos-Iguatemi.............3307-8686
S.J Campos-Center Vale........2139-6700
Sumaré ................................3883-8888
Taubaté Shop. .....................3411-5000
Vinhedo  .............................. 3876 3788

●●●Os alunos que participaram
do Enem poderão se inscrever
em até dois cursos em um sis-
tema de seleção unificada,
que começará a funcionar na
internet em fevereiro, depois
da divulgação das notas. O
estudante informará sua nota
(haverá uma média das 5 pro-
vas) e o sistema selecionará
os candidatos melhor classifi-
cados, conforme as vagas ofe-
recidas por cada universidade.
Os alunos selecionados terão
um prazo para matrícula. De-
pois disso, as vagas não ocupa-
das serão distribuídas nova-
mente no sistema para uma
segunda seleção. O processo
total terá até três etapas. Os
alunos do ProUni passarão
por processo parecido. ● R.C.

Renata Cafardo

O Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) deve ser feito
duas vezes em 2010. Segundo o
Estado apurou, a primeira pro-
va seria realizada em abril ou
maio e a segunda, em outubro
ou novembro. Os alunos pode-
riam participar dos exames
quantas vezes quiserem.

A nota mais alta seria consi-
deradaparaseleçãonasuniver-
sidades que usarem o Enem.
Além disso, a pontuação pode-
ria ser utilizada em processos
seletivos por um prazo de dois
anos. Neste ano, 25 universida-
des federais substituíram seus
vestibulares pelo exame.

A primeira edição do Enem
em 2010 serviria também para
ocupar vagas oferecidas pelas
universidades no segundo se-
mestre, funcionando como um
vestibular de meio de ano. A
ideia de fazer duas edições du-
rante o ano já havia aparecido
na divulgação das mudanças
da prova em maio. Porém, de-
pois do vazamento do exame,
em outubro, não havia confir-
mação de que isso ocorreria já
em 2010.

O único impedimento que
ainda existe para o exame de
abril/maio é a contratação da
empresaquefará suaorganiza-
ção e aplicação. O ministro da
Educação, Fernando Haddad,
quer que o Tribunal de Contas
da União (TCU) libere o MEC
de fazer licitações para esse
serviço. Como o Estado infor-
mou no mês passado, Haddad
defendequesejacriadaumaes-
pécie de “Fuvest do MEC”. Es-
sa entidade seria o Centro de
Seleção (Cespe), da Universi-
dade de Brasília (UnB), uma
instituição pública já ligada ao
governo federal.

A prova que terminou on-
tem foi realizada pelo Cespe e a
Cesgranrio,numconsórciocha-
madoàspressasdepoisdovaza-
mentodoexame.OEnemfoifur-
tado da gráfica, e dois homens
tentaram vendê-lo ao Estado

por R$ 500 mil. A reporta-
gem viu a prova e pôde me-
morizar questões. O Estado
não compra informações. O
MEC foi então avisado da
fraude, cancelou o exame e
rompeuocontratocomaem-
presaConnasel,quehaviaga-
nho a licitação.

A intenção do governo é a
de que, no próximos dois ou
três anos, a adesão de fede-
rais seja completa e que ou-
tras instituições, privadas
ou públicas, também pas-
sem a usar a nota do Enem.

Nos EUA, os candidatos a
vagas no ensino superior po-
dem fazer o SAT (Scholastic
Assessment Test) várias ve-
zes ao ano e aproveitar sua
melhor nota para seleção. O
exame americano foi uma
inspiração para a reformula-
ção do Enem. O número de
questões aumentou neste
anode63para180e,segundo
professores, a prova passou
a cobrar mais conteúdo. ●

O vestibular para o curso de
Pedagogia semipresencial,
oferecido pela Universidade
Estadual Paulista (Unesp)
em parceria com a Universi-
dade Virtual de São Paulo
(Univesp), teve 18,3% de au-
sência na prova, ontem.

O curso será o primeiro
da Univesp, criada pelo go-
verno do Estado, voltado pa-
ra professores da rede públi-
ca sem curso superior. O Mi-
nistério da Educação (MEC)
estimaque21% dosprofesso-
res de ensino fundamental
não tenham feito faculdade.

O curso da Univesp terá
40% de aulas presenciais e
começa em março de 2010. O
ensino é feito por meio das
tecnologias de informação e
comunicação.

Entre os 7.987 inscritos
na capital e no interior, com-
pareceram6.525pessoaspa-
ra disputar as 1.350 vagas. A
concorrência, que era de 5,9
candidatosporvaga,caiupa-
ra 4,8. A cidade com maior
abstençãofoiSãoPaulo,com
25,1% de ausência, seguida
por Sorocaba (18,6%) e Rio
Claro (18,4%).

Ontem também foram se-
lecionados, por meio de con-
curso público, os tutores que
atuarão no curso. Serão 54
profissionais para acompa-
nhar os alunos.

A graduação a distância
foi um dos temas de protesto
dos estudantes da Universi-
dade de São Paulo (USP),
que entraram em greve nes-
se ano. O governo do Estado
de São Paulo estudava fazer
umconvêniocomaUSPsimi-
lar ao da Unesp. A gradua-
ção a distância está crescen-
dono País. Em 2000 eram1,6
mil alunos. Em 2009, são 760
mil. ● ELIDA OLIVEIRA, ESPECIAL

PARA O ESTADO
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