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No entanto, Enem ainda precisa ser aperfeiçoado, afirma reitor da UFMG, que adotou 
parcialmente o exame 
 
De acordo com docente, MEC não pressionou universidade para que a prova tradicional fosse 
substituída pelo Enem  
 
Entre as universidades que aderiram parcialmente ao Enem, a UFMG (federal de Minas) é uma 
das maiores. Para o vestibular deste ano, a instituição teve mais de 70 mil inscritos para cerca 
de 6.000 vagas, porte semelhante ao da Unicamp. Em entrevista à Folha, o reitor da UFMG, 
Clélio Campolina, disse que a tendência é que, no futuro, o vestibular seja abolido.  
  
Folha - Como foi que a universidade decidiu usar o Enem?  
 
Clélio Campolina - Primeiro, a UFMG não usou o Enem da vez passada porque não houve 
tempo legal. O nosso estatuto exige que o edital do vestibular tenha que ser divulgado com 
seis meses de antecedência. Mas nós avaliamos que o Enem é um grande avanço.  
 
Em que sentido? 
 
Todo país desenvolvido tem um exame nacional que faz uma avaliação do ensino médio. Todos 
nós sabemos que o ensino médio não está bom, que o ensino fundamental não está bom, mas 
não temos um critério de medida uniforme. Portanto, achamos que isso é um avanço em 
termos de avaliação do ensino médio, é uma democratização para o ingresso na universidade 
e a gente espera que, algum dia, o vestibular seja eliminado como critério de seleção para 
ingresso na universidade.  
 
Na UFMG ou genericamente falando? 
 
Estou falando genericamente. Acho que o país, em algum momento, vai ter que eliminar o 
vestibular. Isso não pode ser feito de imediato. A UFMG está adotando o Enem como critério 
da primeira etapa do vestibular. A segunda etapa ainda continua sendo o exame especifico da 
UFMG. Vamos avaliar os resultados do Enem para que a gente possa discutir medidas para o 
futuro.  
 
Nesta semana a UFMG divulgou a relação candidato/vaga do vestibular 2011. 
Medicina tem mais de 54 candidatos por vaga. Para selecionar candidatos em 
carreiras concorridas, o Enem é uma ferramenta suficiente? 
 
Isso [acabar com o vestibular] é para o futuro. Vamos ter que aperfeiçoar o Enem para que ele 
realmente forneça elementos suficientes para a seleção. Isso é o desejo de um processo a 
longo prazo.  
 
O MEC incentivou a adesão de alguma forma? 
 
É óbvio que o MEC estava desejoso que o Enem fosse utilizado. Se o exame não for aceito pela 
comunidade, ele não se legitima. Mas nós não tivemos nenhum benefício, não sofremos 
nenhuma pressão. Foi uma decisão soberana do nosso conselho universitário. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 23 set. 2010, Cotidiano, p. C3. 


