Enem: Rio tem 4 dos cursos mais concorridos
Demétrio Weber
Alunos interessados em Direito e engenharia química na Rural, e em medicina na UniRio,
tiraram as notas mais altas
Dos dez cursos com maiores notas de corte no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do
Ministério da Educação (MEC), até a última segunda-feira, sete eram de medicina, dois de
Direito e um de engenharia química. É o que mostra balanço parcial das inscrições divulgado
ontem pelo MEC. Os dados revelam ainda que sobravam vagas em 16 cursos, 15 deles de
licenciatura (formação de professores de ensino básico). As inscrições são feitas pela internet e
terminam hoje, às 23h59m.
Quatro dos dez cursos com maiores notas de corte são do Rio de Janeiro. A Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) oferece três deles: Direito matutino, em Nova Iguaçu;
e Direito noturno e engenharia química, em Seropédica. O quarto é o curso de medicina da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), no Rio.
O curso de Direito matutino da UFRRJ, em Nova Iguaçu, aparece em segundo lugar, em
termos de nota mínima. Para ficar com uma das 45 vagas oferecidas no Sisu, a pontuação
mais baixa era 818,27. Até a última segunda-feira, 872 candidatos haviam escolhido o curso:
19,38 candidatos por vaga.
O curso de medicina da Universidade Federal de São João Del Rei, em Divinópolis (MG), tinha
a nota de corte mais alta: 825,17 pontos. O Sisu considera exclusivamente os resultados do
último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso em Divinópolis, porém, tem uma
peculiaridade: apenas uma vaga está em jogo, já que a universidade preferiu selecionar os
demais calouros com base em seu próprio processo seletivo.
Até o encerramento das inscrições, às 23h59m de hoje, os candidatos poderão escolher outro
curso, mudando inclusive de instituição. O objetivo é permitir que eles procurem opções em
que tenham chance de aprovação.
Depois disso, os selecionados deverão fazer a matrícula pessoalmente na respectiva instituição
de ensino. Em seguida, o MEC fará mais duas rodadas de inscrições no Sisu.
Ao todo, serão oferecidas 47 mil vagas
Participam do sistema 23 universidades federais, 26 institutos federais de educação, ciência e
tecnologia, a Universidade do Norte Fluminense e a Escola de Estatística do IBGE. Ao todo, são
oferecidas 47.913 vagas. O balanço parcial foi concluído na noite de segunda-feira, quando
cerca de 540 mil candidatos já estavam inscritos. Ontem, às 19h30m, esse número já chegava
a 632 mil. O Enem teve 2,6 milhões de participantes.
Cada instituição pode estabelecer pesos diferentes para a redação e as quatro provas objetivas
do Enem — linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. O cálculo é feito
automaticamente, na hora da inscrição. Até segunda-feira, o candidato com nota mais alta a
se inscrever no Sisu era do curso de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde.
Sua nota média foi 881,82.
O MEC divulgou que o curso de bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia da
Universidade Federal do ABC (UFABC) é o que tinha recebido maior número de inscrições no
Sisu, até ontem, às 16h54m: 13.414 inscritos, que concorriam a 1.500 vagas (8,9 por vaga).
Já o curso mais disputado, à exceção da Universidade Federal de São João del Rei, em que a
destinação de uma vaga distorce a estatística, era o de medicina da Universidade Federal de
Tocantins: 116,70 candidatos para cada uma das dez vagas.

Dos 16 cursos com vagas ainda sobrando, oito eram do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia (Ifet) do Piauí. No curso de licenciatura em matemática (noturno), havia apenas 7
candidatos para as 40 vagas oferecidas.
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