
Sisu encerra inscrição sob ameaça de sobra de vaga em curso top  
 
Até a 3ª rodada, havia 21.701 vagas disponíveis, 12% em graduações com notas 4 e 5 no 
Enade 
 
A partir de amanhã, o MEC libera o nome dos aprovados na terceira etapa do Sisu (Sistema 
de Seleção Unificada), que seleciona estudantes via Enem para 51 universidades e institutos 
federais. Até o início da terceira rodada, havia 21.701 vagas disponíveis, 12% em cursos 
top. 
 
Para chegar a essa conclusão, a Folha cruzou dados dos cursos que ainda tinham vagas com 
o resultado das últimas edições do Enade (avaliação do MEC que mede a qualidade dos 
cursos) e selecionou os cursos notas 4 e 5 (escala vai de 1 a 5). 
 
Como as inscrições da terceira etapa acabaram ontem, só será possível saber o balanço 
final do Sisu após o fim das matrículas, em 12 de março. 
 
Um dos cursos que integram a lista preliminar de vagas remanescentes é o de medicina na 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Com nota 5, o curso costumava 
ter um vestibular concorridíssimo, antes de a instituição aderir ao Enem como forma única 
de ingresso. Em 2009, por exemplo, teve 41,36 candidatos por vaga. 
 
"Ainda não conseguimos entender por que isso está acontecendo. As pessoas atingiram a 
nota de corte, foram classificadas e não fizeram a matrícula", diz a pró-reitora de 
graduação, Maria Terezinha Antunes. 
 
Para Delba Barros, coordenadora do curso de psicologia da UFMG e ligada à área de 
educação, essas universidades estão se deparando com um momento novo. "Elas estão 
trocando uma situação em que havia procura excessiva por uma em que há sobra de 
vagas." 
 
Na semana passada, o MEC disse que faria uma lista de espera para ocupar vagas 
remanescentes do Sisu. Para participar das próximas convocações, o aluno deve manifestar 
interesse entre 9 e 12 de março no site sisu.mec.gov.br. 
 
Uma consequência de candidatos serem inseridos aos poucos pela lista nas universidades é 
que muitos começarão a estudar com o ano letivo em curso. 
 
Para Barros, o prejuízo aos estudantes pode ser grande. "O aluno pode não acompanhar as 
aulas. Como as notas vão baixando, são selecionados alunos com mais dificuldade." 
 
O MEC minimizou o problema do atraso. Segundo o ministério, os alunos selecionados pelo 
Sisu estarão na faculdade a partir de 15 de março. Se não tivesse ocorrido o problema da 
fraude no Enem, argumentou o órgão, essa data seria no dia 8. 
 

 
 
Justiça dá a 2 alunos acesso a notas do Enem  
Renata Baptista 
 
Um estudante de PE e outro de MT cujas notas no Enem não foram divulgadas pelo Inep 
(instituto ligado ao MEC) ganharam na Justiça o direito de ter acesso ao resultado, única 
forma de concorrer a vaga nas instituições federais que adotaram o exame. 
 
Os dois dizem que fizeram todas as provas, mas que o Inep não divulgou as notas de duas 
das cinco disciplinas. Eles disseram que contataram o órgão, mas não tiveram resposta. 
 



O juiz da 5ª Vara Federal de MT, José Pires da Cunha, solicitou ao Inep as notas de Thiago 
Queiroz Amaral de Oliveira, 19, que concorre a vaga na UFMT. 
 
Já o juiz da 10ª Vara Federal de Recife, Flávio Lima, disse haver provas de que Tiago Falcão 
de Melo, 20, realizou os exames do Enem. Além disso, as notas dele nas provas da segunda 
fase da instituição, que equivalem a 65% da pontuação geral do vestibular, foram 
suficientes para ele ser aprovado. 
 
Melo deve começar a cursar direito na UFPE no dia 8. A Procuradoria Regional Federal da 5ª 
Região recorreu da medida. 
 
O Inep não comentou os dois casos.  
 

 
 
 



Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 4 mar. 2010, Cotidiano, p. C4. 
 


