Of. FÓRUM nº 043/2021
Brasília/DF, 17 de maio de 2021.
Ao Senhor
Paulo Guedes
Ministro da Economia
Assunto: ENEM 2021
Senhor Ministro,
O Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular
(Fórum) vem manifestar sua preocupação acerca da possibilidade de o ENEM 2021
acontecer apenas em janeiro de 2022. Tal medida seria extremamente prejudicial ao
ingresso de estudantes no ensino superior tanto na rede pública quanto na privada,
aumentando substancialmente a possibilidade de um “apagão” de mão de obra
qualificada e necessária para o desenvolvimento do nosso país.
Sendo o ENEM a principal porta de entrada para a educação superior, e
muitas vezes a única oportunidade de acesso pelas classes menos favorecidas
economicamente, não podemos incorrer no risco de penalizar ainda mais esses alunos.
De acordo com o Instituto Semesp, o Sisu de 2020 contou com 1,8 milhão
de inscritos. Destes, 237 mil foram matriculados nas instituições de educação superior
federais com a utilização da nota do Enem.
Em relação ao ProUni, foram 782 mil inscritos em 2020 para 252 mil
bolsas ofertadas. No Financiamento Estudantil (Fies), foram 340 mil inscritos e 54 mil
vagas preenchidas.

Importante registrar também que o ENEM 2021 totalizou 5,8 milhões de
inscritos, com 83% destes dispensados do pagamento da taxa em função da baixa renda
per capita dos inscritos (até um salário mínimo e meio).
Diante da gravidade do assunto e visando a mitigar os impactos
pedagógicos e sociais, que seriam imensos, nossa solicitação é no sentido de que o
Ministério da Economia garanta as condições orçamentárias para que o Enem 2021
seja realizado ainda este ano.
Respeitosamente,

Celso Niskier
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior – ABMES

Arthur Sperandeo de Macedo
Associação Nacional dos Centros Universitários –
ANACEU

Edgard Larry Andrade Soares
Associação Brasileira das Mantenedoras das
Faculdades – ABRAFI

Paulo Antonio Gomes Cardim
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de
Ensino – CONFENEN

Lúcia Maria Teixeira
Sindicato das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de
São Paulo – SEMESP

Amábile Pacios
Federação Nacional das Escolas Particulares –
FENEP

Rui Otávio Bernardes de Andrade
Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado do RJ – SEMERJ

