
Vantagem 
para todos 
Cerca de 70% das instituições particulares 
usam a nota do Enem como parte do processo 
seletivo e muitas pensam em ampliar vagas 

Antônio Carlos Santomauro 

Mesmo com preocupações 
quanto à segurança e à 
logística do Exame Na
cional do Ensino Médio 

(Enem), mais de 70% das instituições de 
ensino superior particulares utilizam a 
prova como um de seus possíveis meios 
de ingresso. Isso porque, como dizem 
os especialistas, o exame traz algumas 
vantagens também para as instituições 
de ensino. 

"O Enem pode servir especialmente 
para atrair o público das classes de 
menor poder aquisitivo, mas pode ser 
interessante mesmo para instituições 
com marcas fortes, que muitas vezes já 
não preenchem todas as vagas da maio
ria de seus cursos", diz o presidente da 
CM Consultoria, Carlos Monteiro. 

Segundo ele, atualmente o exame 
está integrado aos processos seletivos de 
algo entre 70% e 75% das instituições 
de ensino superior particulares. 

Sistema de avaliação fundamentado em 
competência e habilidade com abrangência 
nacional, o Enem deve ser atentamente 
analisado pelas instituições privadas, re
comenda o responsável pelo vestibular da 
Faculdade FGV, Carlos Cópia. 

"É preciso considerar a melhora da 
logística e da segurança dessa avaliação 
para minimizar os riscos capazes de 
inviabilizar o processo e definir a data 
de divulgação das notas com maior 
antecedência possível, para não haver 

prejuízo no processo de matrícula", 
ressalva o dirigente. 

Carlos se refere ao furto da primeira 
prova nacional do exame, inicialmente 
programada para outubro, mas realizada 
em dezembro, em decorrência do episó
dio. Esse ano, a prova está programada 
para os dias 6 e 7 de novembro. 

"Mesmo com o aluno tendo acesso a 
esse critério, o que determina a realiza
ção de um curso superior particular é sua 
capacidade de pagá-lo", observa a pró-
reitora de administração acadêmica da 
Unisul, Mir iam de Fátima Bora Rosa. 

Hoje, porém, complementa Fátima, 
o uso do Enem como processo seletivo 
torna-se ainda mais justificado pela 
redução da demanda das vagas em insti
tuições privadas. Além disso, o exame é 
um requisito obrigatório para estudantes 
interessados nas bolsas do ProUni, que 
hoje representam uma em cada nove 
matrículas na Unisul. 

Para Otávio de Matos Silvares, reitor 
do Instituto Mauá de Tecnologia, insti
tuição que não utiliza o exame, o Enem é 
um bom sistema de avaliação e vem até 
sendo aprimorado. "Mas o utilizamos 
basicamente como fonte de informação de 
marketing, para sabermos, por exemplo, 
quais boas escolas devemos trabalhar em 
nossa comunicação", acrescenta o reitor. 

Essas e outras vantagens justificam 
a projeção de que o Enem será cada 
vez mais utilizado pelas instituições de 

ensino superior privadas, na opinião de 
Carlos Monteiro. 

"Muitas instituições terceirizam seus 
processos seletivos, então podemos 
pensar no Enem como uma terceirização 
sem custo e com o aval estatal", destaca, 
ainda que o processo seletivo em muitas 
redes de ensino superior possa ser con
siderado também uma fonte adicional 
de receitas, analisa o consultor. 

As instituições que quiserem apro
veitar o exame em seus processos 
seletivos não precisam de autorização 
ou de p rév i a in fo rmação a órgãos 
governamentais: de acordo com o con
sultor Carlos Monteiro, basta que elas 
insiram tal informação em seus editais, 
definindo a forma de utilização como, 
por exemplo, se o Enem receberá apenas 
quotas predeterminadas de vagas, e os 
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percentuais dessas quotas, ou se será 
utilizado combinado a outros critérios 
de avaliação. 

"Para instituições menores, creio que 
uma combinação com uma prova de re
dação e talvez também uma avaliação de 
conhecimentos gerais já estará de bom 
tamanho", recomenda Monteiro. 

P or enquanto apenas as uni
versidades federais utilizam 
o Enem como único processo 
seletivo de ingresso à univer

sidade (veja box na próxima página), 
mas o uso do exame deve ser cada vez 
mais intenso. 

Em muitas instituições de ensino 
superior privadas, o exame é na verda
de apenas mais uma entre as diversas 
modalidades de acesso às vagas. Na 
universidade carioca Gama Filho, além 
dele há também alternativas como o 
vestibular próprio - tanto presencial 
quanto on-line -, o ProUni, entre outros 
programas destinados a quem participou 
de processos seletivos anteriores mas 

Alunos fazem o exame do ano 
passado: desgaste do furto da prava 
parece superado 

não se matriculou, processos seletivos 
destinados a ex-estudantes que preten
dem voltar e o programa denominado 
Avaliação do Rendimento do Ensino 
Médio, em que o ingresso na instituição 
se dá a partir de análise do histórico 
escolar dos candidatos no ensino médio 
mais uma prova de redação. 

Para o Enem, a Gama Filho destina 
10% das vagas, mas esse índice pode 
até ser ampliado, crê o coordenador 
do processo seletivo da Gama Filho, 
Saumir Portugal. 

"Essa avaliação é hoje uma realidade, 
não há como não considerá-la: é atraente 
para o aluno, pois a taxa de inscrição é me
nor e não exige que ele se desloque para 
o vestibular", ele diz. "E também reduz o 
custo operacional da instituição, pois não 
é necessário imprimir provas, receber os 
alunos, colocar gente para a fiscalização e 
correção do vestibular", acrescenta. 

No Centro Universitário U N A , em 
Minas Gerais, a opção pelo Enem como 
critério de acesso está disponível des
de 2007, e já é utilizada por 15% dos 
candidatos às vagas. Esse índice pode 
crescer mais, destaca o presidente da 
Comissão Permanente do Vestibular da 
U N A , Anderson Ceolin Soares. 

"Cada vez mais alunos participam do 
exame, e cada vez mais eles preparam-
se para esse processo", afirma. 

Já a Universidade do Sul de Santa 
Catarina (Unisul), onde anualmente 
ingressam mais de sete mi l novos 
alunos, ofereceu aproximadamente 
quatro mil vagas aos optantes do Enem 
nos últimos dez anos, mas apenas 376 
delas foram preenchidas. 

Na FGV, somando todos os cursos 
oferecidos pela instituição no Rio de 

O ENEM PODE SERVIR PARA ATRAIR AS CLASSES DE MENOR 
PODER AQUISITIVO E TAMBÉM SER INTERESSANTE PARA AS 
MARCAS FORTES QUE NÃO PREENCHEM TODAS AS VAGAS 



Quem adere 
este ano 

Embora nem todas as instituições 
de ensino superior públicas realizem 
processos seletivos nessa época, no 
vestibular do meio deste ano 35 delas 
integraram-se ao Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) - que gerencia a se
leção dos candidatos nacionalmente 
pela nota do Enem -, e assim fazem 
do exame o critério único de acesso. 
No último vestibular de verão, o sis
tema envolveu 51 públicas. 

Por enquanto, informa a asses
soria de comunicação do Ministério 
da Educação, ainda não é possível 
saber a quantidade de instituições 
participantes do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) no primeiro vestibular 
de 2011, mas levantamento realizado 
pelo jornal Folha de S.Paulo mostrou 
que no início de julho pelo menos 49 
das 55 universidades federais do país 
já haviam aderido a esse sistema. 

Uma delas será a Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), 
que no ano passado aproveitou 
parcialmente as notas do Enem em 
seu processo seletivo: elas valiam 
metade das notas dos candidatos, 
cabendo o restante ao desempe
nho obtido por eles no vestibular 
da instituição, que agora deixará 
de ser realizado. "A participação 
no Sisu torna a UFSCar acessível a 
estudantes de todo o país", destaca 
o reitor Targino de Araújo Filho. 
"No modelo de vestibular próprio 
as provas eram realizadas em 12 
cidades; com o Sisu, possibilitare
mos a estudantes de todo o país 
a participação em nosso processo 
seletivo", acrescenta Targino. 

Janeiro, serão destinadas 50 vagas aos 
optantes do Enem. Na edição anterior 
de seu vestibular, a mesma quantidade 
de vagas fora destinada, mas apenas 
31 foram preenchidas, pois muitos 
candidatos não atingiram índice igual 
ou superior a 80% da nota máxima no 
Enem, um dos parâmetros para o uso do 
exame na instituição. Ainda assim, de 
acordo com Carlos Cópia, a quantidade 
de candidatos inscritos no processo se
letivo com base no resultado do Enem 
está crescendo. 

O aumento do interesse pelo Enem, 
como observa o representante da F G V , 
pode ser comprovado na Anhembi 
Morumbi, onde quem deseja aprovei
tar a nota do exame dispõe de 10% das 
vagas dos cursos. Comparativamente 
ao vestibular do início de 2009, houve 
no vestibular de verão deste ano da 
Anhembi um incremento de 17% na 
quantidade de matr ículas realizadas 
pelo Enem. 

A pró-reitora acadêmica da Anhembi 
Morumbi, Josiane Tonelotto, destaca, 
no entanto, que, se analisada em suas 
reais d imensões , essa oportunidade 
ainda é pouco aproveitada pelos es
tudantes. "Talvez eles ainda vejam o 
Enem apenas como uma avaliação, e 
não como critério de passagem para o 
ensino superior", ela pondera. 

Na o p i n i ã o do superintendente 
acadêmico do Grupo Ser Educacional, 
Inácio Feitosa, o Enem pode significar 
a certeza de utilização de uma avaliação 

séria e bem elaborada, "com uma prova 
muito mais difícil para o aluno do que 
o próprio vestibular". 

No grupo Ser, que congrega nove 
instituições localizadas em diversos 
estados do Nordeste, hoje os candidatos 
interessados em usar a nota do Enem 
chegam a receber 30% das vagas. Isso 
pode ser reflexo da ampla divulgação 
feita pelo grupo sobre a possibilidade de 
usar o Enem no processo seletivo. 

Na opnião de Feitosa, a estratégia é 
capaz de atingir candidatos dos mais 
diversos perfis socioeconômicos. 

"Alunos de escolas públicas hoje 
prestam o Enem pelo ProUni e pelo 
Sisu, e quem estuda em escola privada 
participa dele pelo segundo desses dois 
motivos", comenta. 

Por outro lado, há instituições em que 
o uso dessa modalidade de acesso ainda 
nem é cogitado. É o caso do Instituto 
Mauá de Tecnologia. Uma das razões 
que emperram o uso do Enem pelo ins
tituto, de acordo com o reitor Otávio de 
Matos Silvares, são os prazos de realiza
ção das provas e divulgação das notas. 
"O cronograma não é compatível, pois 
o nosso vestibular ocorre em outubro, e 
este ano o Enem está programado para 
novembro", exemplifica o reitor. 

Silvares também refuta o aprovei
tamento das notas da avaliação estatal 
do ensino m é d i o referentes a anos 
anteriores. "Quem vai bem no Enem 
também pode ir bem em nosso vesti
bular", acredita. 
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