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ORIGENS

●  Enem (1998): criado para avaliar o domínio de 
competências pelos estudantes concluintes do 
ensino médio, de participação voluntária e 
democratizar o acesso às políticas públicas de 
educação (PROUNI, FIES, bolsas de intercâmbio, 
SISU).



O SISU

● Sisu (2010): plataforma digital,  que utiliza nota 
do ENEM como critério de seleção para ingresso 
em cursos de graduação presenciais.



O EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE 
INSTITUIÇÕES NO SISTEMA

(MEC/INEP)

● 2010: 51
● 2011: 83
● 2012: 95
● 2013: 101 
● 2014: 115
● 2015: 128
● 2016: 131
● 2017: 131



O QUE MUDOU NAS 
INSCRIÇÕES?

2010
●  Inscrições entre 6h e 23h59min;
●  02 etapas regulares de inscrição (06 dias de 
período de inscrição);

●  01 etapa suplementar (03 dias de período de 
inscrição);

●  uma única opção de instituição, curso, turno e 
modalidade de vaga por inscrição.



O QUE MUDOU NAS 
INSCRIÇÕES?

2011 e  2012
●  Inscrições entre 0h e 23h59min;
●  Uma única etapa (06 dias de período de inscrição;
●  Duas opções de vagas;
●  Duas chamadas regulares, mais a lista de espera;
● Candidato selecionado na 1ª opção não participa da(s) 

chamada(s) subsequente(s), independentemente de efetuar ou 
não sua matrícula;

● Candidato selecionado na 2ª opção, tendo ou não efetuado 
matrícula, continua concorrendo à vaga que escolheu como 1ª 
opção;

● Lista de espera: manifestar interesse e somente para 1ª opção.



O QUE MUDOU NAS 
INSCRIÇÕES?

2013 e  2014
●  Uma única etapa de inscrição, agora numa janela temporal de 

05 dias (um a menos que as edições anteriores);

● Demais critérios se mantêm. 



O QUE MUDOU NAS 
INSCRIÇÕES?

2015 a 2018
●  Uma única etapa de inscrição, agora numa janela temporal de 

04 dias (um a menos que as duas edições anteriores);
●  Uma única chamada regular, mais a lista de espera.



Desde 2017, 0 ENEM...

– aplicado em dois domingos consecutivos;

– cadernos de prova serão personalizados, com 
nome e número de inscrição na capa e cartão de 
respostas, para evitar fraudes;

– não vale mais como certificação do Ensino Médio.



Como são distribuídas as vagas nas 
modalidades?

(dados da FURG)



ASPECTOS NEGATIVOS...
Mudanças constantes nos formatos de dados gerados pelo SISU 
que acarretam alterações nos sistemas institucionais; 
 
Descontinuidade de dados disponibilizados em versões anteriores 
da ferramenta sem prévio aviso;
  
Aumento da burocracia na gestão dos dados e mudanças nas 
permissões de perfis;
 
Cancelamento de candidato na chamada regular, reabrindo vagas 
antes preenchidas.



PROPOSIÇÕES...

Divulgação dos dados às IFES com mais antecedência antes da 
matrícula; 
 
Necessidade de avaliação técnica conjunta – MEC e IFES - sobre a 
padronização do formato de disponibilização dos dados;
 
 Acesso prioritário das IFES a estes tipos de dados, não competindo 
com os acessos aos outros serviços ofertados pelo MEC;
 
Reavaliação da 1ª e 2ª opção na chamada regular: mesmo curso em 
IFES diferentes; cursos diferentes na mesma IFES.



OBRIGADA!
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