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Enem: alunos ganham mais uma semana para inscrição
O Ministério da Educação prorrogou para o próximo dia 16 o prazo para
vestibulandos de 2011 se inscrevam no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem). A inscrição é obrigatória para quem quiser disputar vagas nas seis
universidades federais do RS (Ufrgs, UFSM, UFPel, Furg, UFCSPA e
Unipampa) candidatando-se através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O
mesmo prazo vale para concorrer a vagas nos Institutos Federais de Educação
Tecnológica (IFRS), na Uergs, ou candidatar-se a bolsas em universidades
privadas pelo ProUni.
O prazo se encerraria ontem e agora os candidatos têm mais uma semana
para inscrever-se ou providenciar o CPF (quem ainda não possui), nas
agências da Caixa Federal, Correios ou no Ministério da Fazenda. A extensão
do prazo, segundo o Ministério da Educação, atende a pedido dos
governadores de Pernambuco, Eduardo Campos, e de Alagoas, Teotônio
Villela, em razão das chuvas nos dois estados. Representantes do MEC
percorrem as regiões atingidas, para estudar a melhor de forma de reconstruir
as escolas destruídas. As provas do Enem estão marcadas para 6 e 7 de
novembro.
Estarão isentos da taxa de inscrição, de R$ 35,00, estudantes da última série
do Ensino Médio em escolas públicas e também aqueles que tiverem concluído
o Ensino Médio em anos anteriores e declararem carência. A mesma
declaração deve ser apresentada por alunos de escolas particulares que
reivindicarem a isenção. Ao se inscrever, além de informar dados cadastrais, o
participante do Enem responderá a questionário socioeconômico, pela internet.
O exame terá quatro provas objetivas de múltipla escolha, com 45 questões
cada, e redação. A novidade serão questões de língua estrangeira (inglês ou
espanhol) na área de linguagens e códigos. O candidato deve optar no ato da
inscrição.
As provas terão a mesma estrutura de 2009, abrangendo áreas de linguagens
e códigos, ciências da natureza, matemática e ciências humanas. A inscrição
deve ser feita no site do MEC (www.mec.gov.br, link Enem) ou do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Para inscritos pagantes,
o prazo foi ampliado para até o dia 20 de julho, para gerar o boleto no site de
acompanhamento e fazer o pagamento na rede bancária.

