
 A universidade, que historicamente constituiu-se no 
lócus privilegiado da elite, aos poucos vem tornando-
se acessível também às camadas populares por meio 
de iniciativas do Estado de ampliar as possibilidades 
de acesso ao ensino superior. Inicialmente, em 1998, 
o MEC (Ministério da Educação) cria o ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio) com a proposta de analisar 
as competências e habilidades fundamentais dos alunos 
do Ensino Médio. Além de avaliar o Ensino Médio, 
atualmente, o ENEM é um dos instrumentos utilizados 
como meio de acesso ao ensino superior, buscando 
contribuir com as políticas educacionais que visam a 
democratizar com qualidade a educação.

 O ENEM é um exame de caráter individual realizado 
anualmente pelos alunos que estão concluindo ou já 
concluíram o Ensino Médio, podendo ser utilizado como 
forma de acesso ao ensino superior por meio do Prouni. 
Para isso, o estudante deverá obter rendimento de pelo 
menos 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. 
Esta mesma nota poderá ser utilizada nos dois semestres 
do ano posterior, ou seja, se o aluno realizar o ENEM em 
2015, poderá utilizar a nota nos 1º e 2º semestres de 
2016.

 Alunos da rede pública de ensino que concluírem 
o Ensino Médio no ano de 2015 e pessoas cuja renda 
familiar seja de até 1,5 salário mínimo per capita (R$ 
1.182,00) estão isentos da taxa de inscrição. Para os 
demais, o valor é R$ 63,00.

 As inscrições da edição de 2015 acontecem de 25 de 
maio a 5 de junho através do site enem.inep.gov.br. As 
provas ocorrerão nos dias 24 e 25 de outubro de 2015.
Além dessas possibilidades, o ENEM também pode 
ser utilizado para certificação do Ensino Médio. Os 
maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio 
em idade adequada podem certificar esse nível de 
escolaridade por meio da realização do exame. Para isso, 
o estudante deverá atingir no mínimo 450 pontos em 
cada uma das áreas de conhecimento do exame e no 
mínimo 500 pontos na redação. 

 O ENEM também tem permitido aos estudantes 
custear o ensino superior por meio do FIES (Fundo de 
Financiamento Estudantil). Assim, os estudantes que 
concluíram o ensino médio a partir de 2010, interessados 
em aderir ao financiamento, deverão, obrigatoriamente, 
realizar o ENEM e obter a média aritmética de 450 
pontos na prova e nota diferente de zero na redação.

 A Unesc, como nos anos anteriores, oferta aulas 
preparatórios para o ENEM a todos os alunos que estão 
concluindo ou já concluíram o Ensino Médio, oriundos 
de escolas públicas ou particulares com bolsa integral, os 
quais poderão participar gratuitamente mediante prévia 
inscrição, que poderá ser feita pela internet, de 25 de 
maio a 5 de junho, no site da Unesc. Também pode ser 
feita na Centac (Central de Atendimento ao Acadêmico). 
Mais informações pelos telefones (48) 3431-2610, 
3431.2615 ou pelo site unesc.net/enem.
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