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A alteração foi publicada no Diário Oficial da União da
última sexta-feira, 9
O cronograma de aplicação do Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 foi
modificado alterado novamente. A informação foi divulgada pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) no Diário Oficial da União da última sextafeira (9).
O Inep reforça que está empenhado em realizar a edição de 2020
do Encceja e que o ajuste da data visa garantir a segurança de
todos os envolvidos no exame. Devido à pandemia de Covid-19, a
avaliação que estava prevista para acontecer no dia 25 de
abril, agora será realizada no dia 29 de agosto de 2021.
“Do ponto de vista técnico-pedagógico, a postergação da data
de aplicação do Encceja 2020 trará o menor impacto possível
diante do estado de emergência de saúde pública de importância
internacional”, afirmou o instituto em nota.
As inscrições para o Encceja 2020 estiveram abertas de 11 a 22
de janeiro de 2021 de forma gratuita. Ao todo, 1.630.046
participantes estão confirmados. Desse total, 301.438 farão
provas para pleitear a certificação de ensino fundamental e
1.328.608 para o ensino médio.
O Encceja acontece anualmente de forma gratuita para jovens e
adultos brasileiros que não tiveram a oportunidade de concluir
a educação básica em idade adequada poder obter o certificado
do ensino fundamental e/ou médio. A avaliação é constituída de
quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla
escolha, além de uma redação.

Confira abaixo o Novo cronograma do Encceja 2020
Justificativa de ausência: 14 a 20 de dezembro de 2020
Resultado: 28 de dezembro de 2020
Recurso: 28 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021
Resultado do Recurso: 11 de janeiro de 2021
Inscrição: 11 a 22 de janeiro de 2021
Ressarcimento: 11 a 27 de janeiro de 2021
Solicitação de atendimento especializado: 11 a 22 de janeiro
de 2021
Resultado: 1º de fevereiro de 2021
Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021
Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021
Solicitação de tratamento pelo Nome Social: 11 a 22 de janeiro
de 2021
Resultado: 1º de fevereiro de 2021
Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021
Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021
Aplicação ensino fundamental e médio: 29 de agosto de 2021
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Oportunidade:
bolsas
de
estudo para brasileiros são
oferecidas por Escola da
Irlanda
No total, são 100 bolsas para intercâmbio em Dublin,
Irlanda
Estudantes brasileiros interessados em realizar um intercâmbio
e aprender outro idioma em Dublin, na Irlanda, podem se
inscrever em uma das 100 bolsas de estudo oferecidas pela Seda
College. As inscrições podem ser realizadas pelo site
https://sedadream.com até o dia 15 de abril. Por conta da
pandemia de Covid-19, os estudantes aprovados podem adiar o
início do intercâmbio em até 24 meses.
Para participar do processo seletivo do programa de
Intercâmbio da Seda College e concorrer às bolsas de estudo na
Irlanda, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos de idade,
preencher o formulário e se inscrever através do site do
programa.
Das 100 bolsas de estudo destinadas aos brasileiros na
Irlanda, 10 são integrais e as outras 90 são parciais que
podem chegar a 50% do valor do intercâmbio. O estudante
interessado deve pagar uma taxa e arcar com os custos das
passagens, alimentação e hospedagem.
O processo de seleção será realizado em duas etapas: a
primeira com uma prova de inglês e testes de conhecimentos
gerais sobre a Irlanda. A segunda etapa é focada na
instituição de ensino. Os resultados serão divulgados no dia 5

de maio pelas redes sociais.
Confira abaixo o cronograma do processo seletivo:
Datas da primeira etapa da seleção:
24 de abril: prova de inglês
25 de abril: prova de conhecimentos gerais sobre a Irlanda
Datas da segunda etapa da seleção:
1 de maio: teste de lógica e outro sobre a Seda College
2 de maio: teste sobre a Seda College
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Cursinho
pré-vestibular
gratuito abre inscrições para
alunos de todo o país
As aulas 100% online; inscrições terminam no dia 16/04
Até o dia 16 de abril, o cursinho pré-vestibular Nubo recebe
inscrições de pessoas de todas as idades com ensino médio
completo ou no último ano de conclusão. Ao todo, estão sendo
oferecidas 1000 mil vagas. As aulas serão 100% online, podendo
participar candidatos de todo o Brasil. As inscrições podem
ser feitas clicando aqui.
Os candidatos selecionados terão acesso ao material das aulas
por meio do Portal SAS. Nele serão disponibilizados todos os
conteúdos, como aulas, simulados, correção de redação e
outros. Além do Portal SAS, Telegram e WhatsApp também serão
as principais ferramentas de ensino do Nubo. Através dos
aplicativos, serão enviadas as aulas diariamente e os
principais avisos ao longo do ano letivo, assim como a
integração entre alunos e professores.
O Nubo é um cursinho popular, criado durante a pandemia, pelo
Cursinho FEAUSP, Cursinho Popular EACH-USP, CATS e Brasil
Cursinhos. A iniciativa é democratizar o acesso à educação
superior pública e de qualidade, amenizando as barreiras
sociais. Em 2020, participaram 545 alunos de 19 estados
brasileiros. Este ano, a equipe espera receber inscrições de
todos os estados brasileiros.
Seleção Nubo
A seleção ocorrerá em duas etapas: socioeconômica e de
interesse. Na primeira, serão priorizados estudantes oriundos
de escola pública e que estão cursando o 3° ano do Ensino
Médio, e candidatas(os) com renda familiar bruta abaixo de

três salários mínimos. Também há vagas para pretos, pardos e
indígenas, transexuais e pessoas com deficiência.
Já na etapa de interesse, será avaliado a vontade efetiva dos
estudantes em participar do cursinho. Durante 10 dias, os
candidatos passarão por uma semana de imersão, com atividades
específicas com a finalidade de avaliar as dificuldades de
cada aluno. A equipe Nubo orienta que antes das inscrições, os
interessados acessem o edital para conferir maiores
informações. O documento pode ser acessado clicando aqui.
Serviços oferecidos pelo cursinho Nubo
Acesso a cinco aulas diariamente, de segunda a sexta,
preparadas pelos professores do Nubo
Plantões de Dúvidas periódicos;
Correção periódica
especializados;

de

redação

feita

por

corretores

Simulados do ENEM, FUVEST e UNICAMP;
Acesso às funcionalidades do Portal SAS;
Participação de eventos e rodas
coordenação e aos professores.

de

conversa

juntos

à
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Inscrições para a Olimpíada
de Matemática da Unicamp vão
até sexta (09)
Estudantes do ensino médio e 8º e 9º anos do fundamental
podem participar
O Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
da Unicamp (IMECC) recebe inscrições até a próxima sexta-feira
(09) para a 37º edição da Olimpíada de Matemática da Unicamp
(OMU). Este ano, a competição será realizada totalmente online
por conta da pandemia.
Estudantes do ensino médio e dos 8º e 9º anos do fundamental
de todo país podem participar. Com um formato inédito, a
participação ocorrerá por equipes e com fases que terão a
duração de uma semana cada.
Para participar, é preciso formar equipes com três estudantes
do 8º ano ou 9º ano do ensino fundamental ou do ensino médio,
além de um professor de matemática de escolas públicas e
particulares do Brasil.
Ao todo, a competição está dividida em três fases e todas as

questões são dissertativas. Dessa forma, os participantes
devem responder as perguntas da competição com argumentação,
justificar os passos e apresentar o raciocínio realizado.
As inscrições podem ser feitas através do site da competição.
A participação das equipes é validada através do pagamento de
uma taxa. Para as equipes de escolas públicas o valor é de
R$45, já as equipes de escolas particulares devem desembolsar
R$135.
Cronograma
Entre os dias 19 a 25 de abril, ocorrerá a primeira etapa,
seguida da segunda fase que será realizada entre os dias 7 a
13 de junho. A última etapa será realizada de 9 a 15 de
agosto. As equipes vencedoras receberão medalhas de ouro,
prata e bronze em uma cerimônia que está marcada para o dia 5
de setembro. Também serão premiadas as equipes que se
destacarem nas redações formuladas nas respostas das questões.
As

provas

serão

divididas

em

dois

níveis:

Alfa

(para

estudantes de 8º ano e 9º ano do ensino fundamental) e Beta
(para estudantes do ensino médio).
Sobre a OMU
Em sua 37ª edição, a Olimpíada de Matemática da Unicamp é
organizada e preparada por docentes do Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp
(IMECC) e é uma ferramenta interessante de estudo e
aprofundamento para alunos do ensino básico. Em 2020, teve a
participação de mais de 6,4 mil estudantes de escolas públicas
e particulares de 19 estados brasileiros.
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SEBRAE abre vagas para curso
gratuito de marketing digital
Especialização é dividida em quatro módulos; saiba mais
A pandemia do Covid-19 impulsionou a crise econômica vivida
pelos brasileiros. Com o aumento do desemprego, muitas pessoas
pensam em começar seu próprio negócio para conseguir uma renda
extra ou mudar de área. Essa iniciativa requer noções sobre
Empreendedorismo, pois é preciso ter conhecimento em que
pretende investir.
Nesse cenário, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) lança o curso online e gratuito
“Master digital: o Marketing Digital descomplicado”, que traz
a base de conhecimento para que os empreendedores, micro e
pequenos empresários saiam do zero e atuem comercialmente por

meio do Marketing Digital. Os interessados podem se inscrever
pelo
link:
https://comunidadesebrae.com.br/course/master-digital-o-market
ing-descomplicado.
Segundo o órgão, mais de 11 milhões de empresas foram criadas
por necessidade nos últimos anos no Brasil. A grande maioria
das novas empresas são classificadas como microempreendedor
individual (MEI), ou seja, uma pessoa que trabalha por conta
própria e se formalizou como pequeno empresário. Por isso, a
especialização pode trazer ainda mais conhecimento acerca da
área, fazendo assim, o microempresário atingir o sucesso do
seu negócio.
Curso gratuito de Marketing Digital do SEBRAE
O “Master digital: o Marketing Digital descomplicado” do
SEBRAE tem como objetivo ensinar o que é realmente necessário
para quem não tem nenhum conhecimento prévio sobre o marketing
no meio digital. O curso é dividido em quatro módulos: o
primeiro é Ignição: por onde começar; o segundo é Canais:
segredos e orientações; o terceiro é Conteúdo: o que, onde e
para quem falar; o quarto e último é Extras: como ir além do
básico
Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os
públicos
O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil,
também disponibiliza em seu site uma seleção de instituições
que oferecem cursos online gratuitos. São cursos em diversas
áreas do conhecimento que contribuem para ampliar os seus
conhecimentos e aumentar as suas chances de conquistar
melhores oportunidades no mercado de trabalho. Clique aqui e
confira a seleção.
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Dicas de estudo: cinco sites
seguros
para
usar
em
pesquisas acadêmicas
Portais podem ser utilizados para busca de referências
bibliográficas
Todo estudante do ensino superior sabe: um trabalho sem boas
referências bibliográficas certamente não será considerado
como adequado pelos professores que avaliam. Com a facilidade
da internet, muitos se descuidam em checar a origem das
informações, se são confiáveis ou não.

É importante ficar atento aos sites que disponibilizam textos,
documentos, resenhas, artigos, áudios, vídeos ou outros
materiais que podem ser usados para justificar a argumentação
em pesquisas acadêmicas.
Para além do buscador Google, é possível encontrar informações
seguras e relevantes em sites que funcionam como “buscadores”
de material acadêmico e cientifico. Confira cinco opções que
podem ser utilizadas:
Dialnet
É uma das maiores bases de dados com materiais científicos nos
idiomas ibero-americanos. Conta com diversos recursos como
artigos de revistas, revisões bibliográficas, livros, teses de
doutorado e muito mais. Tem como objetivo principal integrar o
maior número possível de conteúdo, fornecendo acesso a textos
completos. Conheça: https://dialnet.unirioja.es/.
WorldWideScience
É

um

site

composto

por

bases

de

dados

nacionais,

internacionais e portais científicos. É multilíngue e fornece
em tempo real os resultados da pesquisa acadêmica e a tradução
do conteúdo. Confira: https://worldwidescience.org/.
Scielo
A Scientific Electronic Library Online é uma biblioteca
eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos
científicos. Confira: http://www.scielo.br/?lng=pt.
RefSeek
É um mecanismo de busca para estudantes e pesquisadores, que
tem como objetivo tornar a informação acadêmica acessível a
todos. Fornece busca em milhões de documentos, incluindo
páginas da web, enciclopédias, livros, revistas e jornais.
Conheça: https://www.refseek.com/.

BASE
O Bielefeld Academic Search Engine é um buscador que conta com
a maior quantidade de informação do mundo, especialmente para
recursos acadêmicos de acesso aberto, desenvolvido pela
Biblioteca da Universidade de Bielefeld na Alemanha.
São mais de 80 milhões de documentos oferecidos de mais de
4.000 fontes, com acesso a textos completos de aproximadamente
70%
dos
conteúdos
indexados.
Confira:
https://www.base-search.net/.
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Enem: apenas 28 participantes
tiveram
pontuação
máxima
nesse
ano;
entenda
os
critérios de correção
Nota média da redação deste ano é 588 pontos
Na noite de ontem (29), as notas do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2020 foram divulgadas pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Em balanço, o órgão aponta que 28 participantes do Enem 2020
tiraram nota máxima na redação. Ao todo, 2.723.583 redações
foram entregues e corrigidas cuja média geral foi 588,74
pontos. Ainda conforme o Inep, 87.567 participantes tiraram
nota zero na redação.
A nota do Enem é uma das formas de ingresso no ensino superior
por meio das universidades federais pelo Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) e para as bolsas de estudos em instituições
privadas por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni)
e Financiamento do Ensino Superior (Fies). Para participar
desses programas, o estudante não pode ter tirado zero na
redação.
Cada participante do Enem pode acompanhar a correção da sua
redação por meio do espelho que será liberado na Página do
Participante no dia 28 de maio.
A correção da redação do Enem envolve diversos critérios e
para obter boa pontuação é preciso obedecer às cinco
competências de avaliação, que vale 200 pontos cada. Assim, se
o estudante conseguir a pontuação máxima em todas, a nota será
mil.

Em 2013, 481 candidatos tiraram pontuação máxima na redação do
Enem. Em 2019, a estimativa foi de 53 pessoas com a nota mil.
Em contrapartida, o Enem 2020 registrou menor número de
redação zerada. Cerca de 1,12% dos candidatos entregaram a
redação em branco, por isso não pontuaram. Já 0,93% fugiram do
tema proposto e 0,46% zeraram por copiar o texto motivador.

Critérios de correção da redação do Enem
Enquanto o espelho da redação do Enem 2020 não é liberado para
consulta, veja, a seguir, quais são os cinco critérios usados
para correção:
– demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua
portuguesa;
– apresentar compreensão da proposta de redação e aplicar
conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o
tema;
– ter coerência;
– ter coesão, demonstrando conhecimento dos mecanismos
linguísticos necessários para a construção da argumentação;
– elaborar proposta de intervenção para o problema abordado.

Motivos que zeram a redação do Enem
– fugir do tema;
– escrever o texto fora do padrão dissertativo-argumentativo;
– copiar texto(s) da Prova de Redação e/ou do Caderno de
Questões sem que haja pelo menos oito linhas de produção
própria do participante;

– apresentar impropérios, desenhos e outras formas propositais
de anulação, em qualquer parte da folha de redação;
– fazer números ou sinais gráficos sem função clara em
qualquer parte do texto ou da folha de redação;
– identificar a redação com assinatura, nome, iniciais,
apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente
designado para a assinatura do participante;
– escrever toda a redação em língua estrangeira;
– deixar a folha de redação em branco, mesmo que haja texto
escrito na folha de rascunho;
– apresentar texto ilegível, que impossibilite sua leitura por
dois avaliadores independentes.

Como fazer faculdade sem a nota do Enem 2020
Quem não fez o Enem ou ficou com pontuação que não permitiu o
ingresso em um curso superior, pode fazer faculdade mesmo sem
usar a nota do Enem. O Educa Mais Brasil, maior programa de
inclusão educacional do país, disponibiliza bolsas de estudo
para diversas modalidades de ensino, incluindo a graduação.
Para garantir a oportunidade, é só seguir o passo-a-passo a
seguir:
– Acesse o site https://www.educamaisbrasil.com.br
– Escolha a modalidade “Faculdades”
– Filtre a cidade e a instituição que deseja estudar
– Confira as instituições parceiras do programa na sua região
– Clique em “Escolha esta Bolsa”
– Faça a inscrição

– Pague o valor referente à pré-matrícula
– Finalize a matrícula na instituição de ensino
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Qualificação:
cursos
gratuitos de Tecnologia estão
com inscrições abertas
Iniciativa prepara trabalhadores para lidar com o
ambiente digital

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos na área de
Tecnologia, oferecidos pela Escola do Trabalhador 4.0, em
parceria com a Microsoft. Todos os conteúdos deverão ser
assistidos de forma on-line e dão direito a certificado de
conclusão.
Os primeiros seis cursos gratuitos disponíveis na Escola do
Trabalhador 4.0 da trilha ‘Letramento Digital’ são: Trabalhe
com Computadores, Acesse Informações Online, Comunique-se
Online, Crie Conteúdo Digital, Colabore e Gerencie Conteúdos
Digitais e Participe Online com Segurança e Responsabilidade.
Serão disponibilizados outros 41 cursos na plataforma de
ensino remoto, durante os meses de abril, maio e junho, nas
trilhas ‘Produtividade’ e ‘Introdução à programação’.
Os cursos são destinados a trabalhadores maiores de 18 anos,
que queiram se reinventar e se preparar para as novas demandas
do mercado de trabalho, principalmente com foco no ambiente
digital. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no
site do programa.
A iniciativa visa capacitar mais de cinco milhões de jovens e
adultos em habilidades digitais com foco na empregabilidade
até 2023.
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Fies
prorroga
prazo
de
convocação de selecionados na
lista de espera
Processo irá até o dia 14 de abril; novo edital será publicado
Previsto para terminar ontem, 18, o prazo para a convocação
dos candidatos pré-selecionados na lista de espera do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies), referente ao processo
seletivo do primeiro semestre de 2021, foi prorrogado pelo
Ministério da Educação (MEC). A nova data limite para
convocação será até o dia 14 de abril.
As vagas da lista de espera são aquelas que não foram
preenchidas na chamada regular e ficam disponíveis para uma
nova seleção. Os candidatos devem acompanhar na página do
programa as convocações. Os convocados devem complementar sua

inscrição em até três dias úteis, a contar a partir da data de
divulgação da pré-seleção.
Após complementar a inscrição na página do Fies, o préselecionado terá até cinco dias, a contar do dia seguinte à
data da complementação da inscrição, para apresentar na
instituição para a qual foi pré-selecionado a documentação
para validação. Esse procedimento também é feito,
exclusivamente, na página do Fies.

Fundo de Financiamento Estudantil
O Fies é destinado aos estudantes que não têm condições de
pagar as mensalidades de uma faculdade privada. Ao abrir as
inscrições, os interessados devem se inscrever de forma
gratuita no site do FiesSeleção, atendendo a alguns critérios,
como ter um fiador e uma renda familiar bruta que não
ultrapasse cinco salários mínimos.
Neste primeiro semestre de 2021, o programa ofertou 40 mil
vagas e utilizou as notas de 2010 a 2019 do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) como um dos critérios de avaliação. Os
estudantes precisaram comprovar média de 450 pontos no Enem e
média acima de zero na redação.
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Feira EducationUSA Brasil
reúne
35
universidades
americanas com bolsas de
estudo para brasileiros
Evento será realizado entre os dias 22 e 27 de março
pela internet
Representantes de 35 instituições de ensino norte-americana se
reunirão na Feira EducationUSA Brasil, de forma virtual, para
apresentar os programas de intercâmbio, graduação, pósgraduação ou intensivo de inglês para brasileiros interessados
em estudar nos EUA. O evento está previsto para ser realizado
entre os dias 22 e 27 de março.
Durante a feira, que contará com seis sessões, representantes
do setor de admissão de novos alunos das instituições
participantes vão esclarecer dúvidas, apresentar propostas
para os cursos e divulgar bolsas de estudo. Estudantes
interessados em participar dos encontros devem realizar a
inscrição através do site do evento.
No final das apresentações, os interessados poderão acessar as
salas particulares e esclarecer dúvidas diretamente com os

representantes. Entre as instituições participantes estão:
Universidade da Califórnia em San Diego, Universidade do
Estado de Iowa, Universidade do Missouri, Universidade do
Estado do Colorado e Universidade de Nebraska em Kearney.
O evento é uma iniciativa da Missão Diplomática dos Estados
Unidos no Brasil, por meio do EducationUSA, programa do
Departamento de Estado norte-americano para estudos no país.
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