Enem pode dar acesso a 83 mil vagas
Com 4,6 milhões de inscritos, o Exame Nacional do Ensino Médio-2010 (Enem) será realizado
neste final de semana, dias 6 e 7 de novembro. A previsão do Ministério da Educação (MEC) é
que os inscritos no exame concorram a cerca de 83 mil vagas em pelo menos 60 universidades
federais e 20 institutos federais, por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que destina
vagas em instituições de ensino com base na nota do Enem. O número é 76% maior na
comparação com o ano passado, quando o exame foi reformulado.
Dados da Secretaria de Educação Superior do MEC mostram que no primeiro semestre de
2010, 51 instituições federais de ensino superior aderiram ao Sisu e ofereceram, em conjunto,
47,9 mil vagas. Foi a primeira experiência com o sistema. No segundo semestre de 2010, 15
universidades federais, 18 institutos federais de educação e duas universidades estaduais
ofereceram 16,5 mil vagas pelo Sisu.
O total de vagas pelo Sisu para o primeiro semestre de 2011 também contempla 17 mil vagas
que serão oferecidas pelos institutos federais com cursos de educação profissional e
tecnológica. A ferramenta criada pelo MEC permite que os participantes do Enem possam
disputar vagas em diferentes vagas de instituições públicas de ensino superior. Parte das
instituições usa apenas a nota do Enem, parte o uso de forma parcial.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do
Ministério da Educação responsável pelo Enem, determinou o repasse de R$ 101,6 mil à Polícia
Rodoviária Federal na semana passada. Os recursos vão garantir a segurança durante o
transporte das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A escolta será feita durante
o transporte dos cadernos de provas, a cargo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), o armazenamento e toda a movimentação do material impresso. O objetivo é garantir o
sigilo do material e evitar situações como a do ano passado.
Há exatamente um ano, a notícia de que a prova do Enem tinha sido roubada pegou de
surpresa 4 milhões de estudantes e o próprio MEC. A avaliação teve que ser adiada e refeita
dois meses depois, registrando um índice recorde de abstenção. Um ano depois, nenhum dos
envolvidos no caso foi preso ou julgado e o ministério teve de mudar os processos de
elaboração e aplicação da prova.
Os resultados do Enem saem até 15 de janeiro. No primeiro dia de exame serão aplicadas as
questões de ciências da natureza e ciências humanas. No domingo a prova será de
matemática, linguagens e códigos e da redação
A prova deste ano deve seguir o modelo consolidado no ano passado, com uma novidade: a
aplicação de questões de língua estrangeira. As perguntas, inseridas na prova de linguagens,
códigos e suas tecnologias, serão de inglês ou espanhol, conforme escolha do estudante. As
inscrições para o Sisu, segundo informações do MEC, serão abertas logo após a divulgação do
resultado do Enem.
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