
●

1998
É criado para avaliar a
qualidade do ensino médio.

●

2004
Bolsas do ProUni são vinculadas
à nota no exame.

●

Março de 2009
MEC transforma prova em vestibu-
lar para universidades federais.

●

Setembro de 2009
Vazamento da prova leva a
adiamento e abstenção recorde.

ProUni oferece 60 mil
bolsas para 2º semestre

CALENDÁRIOS

Vida / AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE

Carolina Stanisci
ESPECIAL PARA O ESTADO

No segundo dia da ocupação da
reitoria da USP, o consenso en-
tre servidores é de que a ocupa-
ção termina assim que o reitor
João Grandino Rodas cancelar o
corte de salário dos grevistas.
“Desocupamos a reitoria se o rei-
tor pagar o ponto hoje, mas man-
temos a greve”, afirmou Magno
de Carvalho, do Sindicato de Tra-
balhadores da USP (Sintusp).

Segundo Carvalho, foram cor-
tados 16 dias de pagamento de
cerca de mil funcionários da pre-
feitura da USP e da Coordenado-
ria de Assistência Social (Co-
seas). A universidade segue fun-
cionando, embora com servido-
res em greve nas faculdades de

Odontologia, Direito, Comuni-
cação e Artes, Arquitetura e Ur-
banismo, Farmácia e Química,
segundo o Sintusp.

Funcionários e alunos recor-
daram ontem a entrada da PM
no câmpus há um ano. A Associa-
ção dos Docentes da USP
(Adusp) abordou o assunto em
debate no fim da tarde, no Insti-
tuto de Física.

À tarde, o Diretório Central
dos Estudantes confundiu os alu-

nos, marcando e desmarcando
assembleias em lugares diferen-
tes para decidir sobre o apoio à
ocupação. À noite, os alunos de-
cidiram adiar a assembleia para
hoje, às 18 horas. Eles cogitam
entrar em greve.

Hoje, funcionários participam
de sessão na Assembleia Legisla-
tiva a convite do deputado Car-
los Gianazzi (PSOL). O reitor
também foi convidado. /

COLABOROU CARLOS LORDELO

Invasão de reitoria acaba com
pagamento de salário, diz Sintusp

● Bolsas

FONTE: MEC

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

Inscrições: 21/6 a 9/7
Provas: 6/11, das 13h às 17h30,
e 7/11, das 13h às 18h30

Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

Inscrições: De hoje a 14/6
1ª chamada: 17/6
Matrícula: 23 e 24/6
2ª chamada: 28/6
Matrícula: 1 e 2/7
3ª chamada: 8/7
Matrícula: 12 e 13/7
Declaração de interesse pela
lista de espera: 10 a 14/7
Resultado: 19/7

Programa Universidade para Todos (ProUni)

Inscrições: 15 a 19/6
1ª chamada: 21/6
Comprovação de informações:
22/6 a 2/7
2ª chamada: 7/7
Comprovação de informações: 8 a 16/7
3ª chamada: 21/7
Comprovação de informações:
22 a 26/7
4ª chamada: 29/7
Comprovação de informações:
30/7 a 2/8
5ª chamada: 5/8
Comprovação de informações:
6 a 9/8
6ª chamada: 12/8
Comprovação de informações:
13 a 16/8

● Confira as datas
anunciadas ontem pelo MEC

JOSE PATRICIO/AE

Leia. Crise ameaça reator de
fusão nuclear de US$ 21 bilhões

PAULO LIEBERT/AE

MEC decide fazer Enem sem licitação

A
HISTÓRIA
DO ENEM

estadão.com.br/ciencia

600 mil
estudantes foram beneficiados
pelo ProUni desde a sua
criação, em 2004. Cerca de
70% receberam bolsas integrais.

Lígia Formenti / BRASÍLIA

As provas do próximo Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) serão feitas pela Ces-
granrio e pela Cespe, com dis-
pensa de licitação. As institui-
ções foram encarregadas da
prova em 2009, depois que a
primeira versão do exame, fei-
ta pelo consórcio Connasel, te-
ve sigilo violado, conforme re-
velou o Estado na época.

As informações foram dadas
ontem pelo MEC, em entrevista
sobre o calendário do Enem e do
Sistema de Seleção Unificada (Si-
su), que abre inscrições hoje.

“O Enem se transformou nu-
ma prova de seleção. Há entendi-
mento que, nessas condições, é
possível fazer a dispensa da lici-
tação”, afirmou o presidente do
Instituto Nacional de Estudos
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), Joaquim José Soares Ne-
to. Para ele, o formato escolhido
não será condenado pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU).

As inscrições para o Enem de
2010 serão feitas entre os dias 21
de junho e 9 de julho. A aplicação
das provas ocorrerá nos dias 6 e 7
de novembro. Neste ano serão
incluídas questões de língua es-
trangeira. Durante a inscrição, o
candidato poderá optar entre in-
glês e espanhol.

Na edição de novembro, a pro-
va deverá seguir com os mesmos
colaboradores do Enem de
2009. A Polícia Federal e as For-
ças Armadas participam do pro-
cesso. Assim como ocorreu na
edição passada, os Correios fica-
rão encarregados de fazer a dis-

tribuição das provas. Haverá es-
colta e segurança de policiais fe-
derais, dos Estados e rodoviá-
rios. Está em curso uma licitação
para escolher a gráfica encarrega-
da de imprimir as provas.

“Será escolhida uma de segu-
rança máxima”, afirmou o presi-
dente do Inep. “Estamos cuidan-
do de todos detalhes para que a
segurança seja garantida.”

Sisu. O prazo para inscrição no
Sisu começa hoje e vai até o dia
14. Nessa segunda edição serão
ofertadas 16.573 vagas em cursos
superiores de bacharelado, licen-
ciatura e de tecnologia, distribuí-
das em 15 universidades fede-
rais, 2 estaduais, 17 institutos fe-
derais e 1 centro federal de educa-
ção tecnológica. Oito institui-
ções participam do sistema de se-

leção pela primeira vez.
Para evitar problemas enfren-

tados na primeira edição, as nor-
mas foram alteradas. Desta vez,
inscrições serão feitas em ape-
nas uma etapa. Foi mantida, po-
rém, a regra que permite ao estu-
dante fazer alterações na esco-
lha da carreira até o último dia de
inscrição. “Essa é uma das vanta-
gens do sistema”, afirma a secre-

tária de Ensino Superior, Maria
Paula Dallari Bucci.

Podem participar da seleção
alunos que fizeram o Enem de
2009. A partir do segundo dia de
inscrição é informada a nota de
corte dos cursos. O aluno que
perceber que não tem condições
de ser aprovado pode alterar a
opção para outra carreira, cuja
nota de corte está próxima do re-

sultado alcançado no Enem. O
candidato pode fazer duas op-
ções de curso e instituição, em
ordem de preferência.

Serão preparadas três listas de
chamada e, caso as vagas não te-
nham sido preenchidas até lá,
uma de espera. Os aprovados na
primeira opção não participam
de outras chamadas. “Aquele
que não se matricular está fora
do sistema”, disse Maria Paula.

Apesar das críticas sofridas du-
rante a primeira edição, a secre-
tária voltou a afirmar que o Sisu
foi bem-sucedido. “O sistema
permitiu a mobilidade do aluno
e a visibilidade das instituições.”
Ela nega que a primeira edição
do processo tenha aumentado o
número de vagas ociosas. “Mais
de 95% das vagas foram preenchi-
das, um número bastante signifi-
cativo.”

Para a secretária, as novas re-
gras do processo de seleção re-
presentam um aprimoramento
natural.

Apenas as instituições públi-
cas que têm vestibular no meio
do ano participam deste Sisu.
Maria Paula informou que estão
em curso negociações com uni-
versidades estaduais e federais
para participação da próxima
etapa de seleção, no fim do ano.

As inscrições podem ser feitas
entre 8h e 23h59, pela internet. É
preciso informar o número de re-
gistro no Enem de 2009 e a se-
nha de acesso cadastrada. Serão
oferecidas vagas para políticas
afirmativas. Na hora da inscri-
ção, o aluno deve checar quais
são as exigências da instituição a
que vai concorrer a uma vaga.

Resolução. Candidatos fazem o Enem, no ano passado; prova passou por vários problemas

BRASÍLIA

As inscrições para o Programa
Universidade para Todos (ProU-
ni) no segundo semestre come-
çam na terça-feira e seguem até
o dia 19. Neste ano estarão dispo-
níveis 60 mil bolsas, sendo apro-

ximadamente 39 mil integrais.
O resultado da primeira cha-

mada será divulgado no dia 21 (ve-
ja calendário nesta página.).

Para participar do processo,
feito pela internet no site mec.
gov.br, o candidato deve apre-
sentar o número de inscrição no

Enem de 2009 e o CPF.

Pré-requisitos. É preciso
preencher determinados requisi-
tos de desempenho escolar e so-
ciais para concorrer a uma vaga.
Não podem participar do proces-
so, por exemplo, alunos que te-
nham tirado nota inferior a 400
na prova do Enem de 2009 ou
que tenham zerado a redação. O
aluno também não pode ter di-
ploma de curso superior.

O ProUni é dirigido a alunos
que tenham cursado todo o ensi-

no médio em escola pública ou
em instituição privada com bol-
sa integral. Podem concorrer ain-
da alunos que tenham estudado
parte do ensino médio em escola
pública e parte em instituição
particular, desde que na condi-
ção de bolsista integral. Tam-
bém podem disputar as vagas pa-
ra os cursos de licenciatura defi-
cientes físicos e professores de
escolas públicas.

Há três tipos de bolsas oferta-
das: integrais e as que oferecem
descontos de 50% e 25% no valor

da mensalidade. As instituições
que participam do programa re-
cebem, em contrapartida, isen-
ção para pagamento de determi-
nados tributos. Concorrem às
bolsas integrais estudantes com
renda familiar per capita de até
1,5 salário mínimo. As parciais,
de 50% a de 25%, são dirigidas a
integrantes de famílias com ren-
da per capita que não exceda três
salários mínimos.

Professores da rede pública de
ensino não precisam atender a
essa condição.

Os candidatos podem fazer
três opções de instituições de en-
sino, cursos e modalidade de bol-
sa, de acordo com sua renda fami-
liar. / L.F.

Exigências. Funcionários querem receber por dias parados

Vila Leopoldina, a região que teve 63% de
valorização frente à média de 18% da cidade

Escritórios de 29 a 385m2
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Alunos e professores da
USP lembraram o
aniversário da entrada
da Polícia Militar no
câmpus, há um ano

Educação. As instituições escolhidas, Cesgranrio e Cespe, ficaram encarregadas da prova em 2009, depois que a primeira versão
teve o sigilo violado. Para instituto responsável, concorrência pode ser dispensada porque Enem se transformou em prova de seleção
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