
     ENEM, SISU, PROUNI e AÇÕES AFIRMATIVAS  

MECANISMOS DE ACESSO AO 

ENSINO SUPERIOR 

- O Exame Nacional do Ensino Médio é a prova oficial para a 
maioria das universidades públicas e além de conceder 
bolsas de estudo nas faculdades privadas. 
- A prova acontece em dois dias seguidos, sábado e domingo. 
- No primeiro dia, o candidato resolve 90 questões das 

chamadas Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e das Ciências 
da Natureza (Química, Física e Biologia). Todas as questões devem ser resolvidas em 
quatro horas e meia de prova, das 13h às 17h30. 
- No segundo dia, o exame contém 90 questões de Linguagens e Matemática, além de 
uma redação. As disciplinas de linguagens são Português, Literatura e Língua Estrangeira 
(No momento da inscrição o candidato escolhe entre inglês e espanhol). Por causa da 
redação, o tempo de prova é maior: das 13h às 18h30. 
- A inscrição custa R$ 35,00, mas é possível pedir a isenção da taxa. Basta ser aluno de 
escola pública no terceiro ano do Ensino Médio ou declarar baixa renda. 
- A inscrição do Enem deve ser feita pelo site http://www.enem.inep.gov.br 

* Equipe de edição 

 Esta cartilha, produzida pelo Pontão de Cultura 

do Jongo/ Caxambu — UFF como parte das oficinas do 

PROEXT 2012,  destina-se ao esclarecimento quanto aos 

mecanismos de acesso ao Ensino Superior, sendo eles 

o ENEM, SISU, ProUni e Ações Afirmativas.  

 Esperamos com esta ação contribuir para o 

debate na Rede de jovens lideranças jongueiras acerca 

dos caminhos possíveis na construção de um projeto de 

carreira profissional e formação cidadã de cada um. 

      Caminhos e Projetos futuros 

ENEM 

Exame Nacional do Ensino Médio 
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Ações Afirmativas no SISU 

 SISU 

Sistema de Seleção Unificada 

- O Sisu é um sistema de cadastro para que os aprovados no Enem escolham o Curso e a 
universidade desejada. 
- Para acessar, basta colocar o número da inscrição do Enem e a senha no site do Sistema 
http://sisu.mec.gov.br. O sistema oferece uma lista com os cursos e as instituições 
disponíveis. O candidato pode escolher até dois cursos em qualquer universidade do país. É 
preciso especificar quais são a primeira e a segunda preferência. Por exemplo: na 1ª opção 
eu posso colocar Administração na Unirio; na 2ª eu posso colocar Serviço Social na UFRGS. 
- Durante o período de cadastro, é possível alterar as preferências. Caso você veja que sua 
nota está abaixo da nota de corte, ou seja, que não será suficiente para ingressar no curso 
escolhido, você pode mudar o curso ou o local. A nota de corte é calculada com base no 
número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso. 

 Há instituições participantes do Sisu 
que disponibilizam uma parte de suas vagas 
para as políticas afirmativas (cotas para 
afrodescendentes, indígenas, egressos de 
escola pública etc.). 
 Assim, em determinados cursos, pode 
haver duas modalidades de concorrência: 
ampla concorrência e ações afirmativas. O 
candidato deverá, no momento da inscrição, 
optar por uma destas modalidades, de acordo 
com seu perfil. 
 Dessa forma, durante as duas 
chamadas do Sisu, o candidato que optar por 
concorrer por uma determinada ação 
afirmativa estará concorrendo apenas com os 
candidatos que tenham feito essa mesma 
opção, e o sistema selecionará, dentre eles, 
os que possuírem as melhores notas no 

 Existem também instituições que 
oferecem bônus na nota de 
determinados candidatos como forma de 
ação afirmativa. Ou seja, no lugar de 
estabelecer uma reserva de vagas 
(cota), a instituição atribui uma 
“pontuação extra” (bônus), a ser 
acrescida à nota obtida no Enem pelo 
candidato. Nestes casos, o candidato 
beneficiado  concorre com todos os 
demais inscritos em ampla concorrência. 

Vestibular tradicional 

 Nem todas as universidades aderiram ao modelo do Enem e, por isso, utilizam uma forma própria 
de seleção de vagas. As provas costumam acontecer em etapas: na primeira fase, o candidato faz um 
exame múltipla escolha; na segunda, ele faz a prova discursiva, com disciplinas específicas para a área 
escolhida. Por exemplo: quem deseja cursar Enfermagem, terá prova discursiva com conteúdo sobre 
Biologia e Química. 
 Algumas dessas instituições utilizam políticas de ação afirmativa, seja reserva de vagas ou bônus 
na nota final para deficientes, estudantes de escola pública, negros e indígenas.  



Legenda da imagem ou do 
elemento gráfico. 

ProUni 

    Programa Universidade para Todos 
(www.prouni.mec.gov.br) 
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Condições para se              
candidatar 

- Ter participado do Exame 
Nacional do Ensino Médio – 
Enem e ter obtido nesse exame 
a nota mínima de 45 pontos 
(média aritmética das provas de 
redação e conhecimentos 
gerais). Também é necessário 
que o estudante possua renda 
familiar, por pessoa, de até três 
salários mínimos e satisfaça a 
uma das condições abaixo: 
- ter cursado o ensino médio 
completo em escola pública, ou 
- ter cursado o ensino médio 
completo em escola privada com 
bolsa integral da instituição, ou 
- ser pessoa com deficiência. 

Tipos de Bolsa 
- Bolsa integral para estudantes 
com renda familiar por pessoa de 
até um salário mínimo e meio. 
- Bolsa parcial de 50% e 25%, 
para estudantes com renda 
familiar por pessoa de até três 
salários mínimos. 

Reserva de Cotas 
O ProUni reserva bolsas às 
pessoas com deficiência, aos 
a u t o d e c l a r a d o s 
afrodescendentes e indígenas. O 
percentual de bolsas destinadas 
aos cotistas é igual ao percentual 
da população de pretos, pardos e 
índios em cada estado. O 
candidato cotista também deve 
atender aos demais critérios de 
seleção do programa. 

Como Calcular a                            
renda familiar 

 
Para calcular a renda familiar, 
basta somar os rendimentos de 
quem trabalha e dividir o valor por 
todos os integrantes da casa, ou 
seja, é preciso incluir avós, 
cônjuge, companheiro(a), enteado
(a), etc, caso eles desfrutem da 
renda declarada. Se o resultado da 
divisão não ultrapassar um salário 
mínimo e meio, o estudante poderá 
concorrer a uma bolsa integral. Se 
o resultado for maior que um 
salário mínimo e meio e menor ou 
igual a três salários mínimos, o 
estudante poderá concorrer a uma 
bolsa parcial de 50%. 

- UFES: reserva 40% das vagas para estudantes de 
escola pública 
-Uerj e Uenf: realiza dois exames de múltipla escolha 
ao longo do ano. Os candidatos aprovados vão para a 
segunda fase e fazem provas escritas. As vagas para 
cotistas são distribuídas de acordo com o curso. Ver no 
site: http://www.vestibular.uerj.br 
- Unifesp: 10% das vagas para negros e pardos que 
fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. 
- USP: Alunos de escolas públicas do Ensino Médio 
podem ganhar até 10% de bônus na nota final e não 
precisam pagar a taxa de inscrição. 

- Unicamp: bônus para estudantes de escola pública 
- Fatec: 3% de bônus na nota para candidato auto-declarado afro
-descendente; 10% de bônus para aluno de escola pública. Os 
bônus podem ser acumulados 
- UFSCAR:  Presencial : Cada curso oferece uma quantidade de 
vagas para cotistas. Ensino á distância: 770 vagas para cinco 
cursos de graduação. 40% das vagas para alunos do ensino 
médio cursado no ensino público e 35% para candidatos negros. 
- UFMG: A 1ª fase é a nota do ENEM (5% de cotas para alunos 
de escola pública e 7,5% para negros); 2ª fase é uma prova 
própria da Universidade( 10% de cota para escola pública e 15% 
para negros) 

Universidades que ainda não aderiram ao SISU 

UNIVERSIDADES PARTICULARES  
PARTICPANTES DO ProUni 

Minas Gerais 
*Carangola : Favale e Doctum. 
Rio de Janeiro 
*Angra dos Reis: Universidade Anhanguera, Uniabeu  
* Valença: Centro Educacional de Ensino Superior de Valença  
*Vassouras: Universidade Severino Sombra  
*Santo Antonio de Pádua: Anhanguera 
 

São Paulo 
*Campinas: Universidade São 
Francisco, Faculdade de 
Administração, Propaganda e 
Marketing (Esamc), Universidade 
Paulista (Unip), PUC-Campinas 
*Guaratinguetá: Universidade 
Metodista de São Paulo 
*São José dos Campos: 
Universidade do Vale do Paraíba, 
Unip, Faculdades Bilac e Etep. 

 O ProUni é um programa do Governo Federal, criado em 2004, que oferece bolsas de estudos 
integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas.  



 UNIVERSIDADES PÚBLICAS QUE ADOTAM AÇÃO 
AFIRMATIVA 
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Programa realizado com o apoio do PROEXT—MEC/ SESu 

Pontão de Cultura do Jongo/Caxambu 

Tel: (21) 2629 2465 

e-mail: pontaojongo@gmail.com 

www.pontaojongo.uff.br 
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