No
primeiro
dia
de
inscrições, Sisu registra
grande procura por cursos
Quantidade de vagas por estado já pode ser consultada
Mais de 200 mil candidatos acessaram o site do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), em menos de 24h de abertura das
inscrições do programa. Nesta edição, serão ofertadas 51.924
vagas em cursos oferecidos por instituições públicas de
educação superior. Tal oferta é feita por adesão voluntária
das instituições.
As inscrições começaram nesta terça-feira (7) e seguem abertas
até 23h59 desta sexta-feira (10). Até as 17h de ontem, a
página do Sistema de Seleção Unificada registrou 204.611
inscritos, segundo apuração do Ministério da Educação (MEC).
Conforme o MEC, os três estados com maior número de vagas
ofertadas nesta edição do Sisu são: Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Bahia. Confira, a seguir, a quantidade de vagas
distribuídas
por
estado:

Sisu
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa do governo
federal que garante o acesso aos cursos de graduação nas
instituições públicas do Brasil. A seleção é feita on-line,
através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de
edições anteriores. Para ter acesso à vaga, o candidato não

pode ter zerado a prova de redação nem ter feito o Enem na
condição de treineiro.
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Candidatos já podem consultar
as vagas disponíveis do Sisu
As inscrições só começam no dia 07, terça-feira
Os interessados em participar do Sistema de Seleção Unificada
(Sisu) já podem consultar as vagas que estão sendo oferecidas
para a segunda edição do processo deste ano. No total, 51.924
vagas serão disponibilizadas para os estudantes em 57
instituições de ensino superior públicas. Mas as inscrições só
terão início na próxima terça-feira, 07, e serão encerradas no

dia 10. A consulta deve ser feita no site do Sisu.
Essa etapa é destinada aos candidatos que querem pesquisar as
graduações e instituições disponíveis e identificar quais são
as de interesse, para que assim, possam se preparar melhor
para o período de inscrições. Entre os dias 7 e 10 de julho,
uma vez por dia, o sistema fará um cálculo indicando a nota de
corte para cada curso.
O cálculo da nota de corte é determinado a partir do interesse
dos candidatos inscritos em um curso, por modalidade de
concorrência. Isso significa dizer que quanto maior for a
procura, maior será a nota de corte. O candidato precisa estar
atento e monitorar diariamente sua posição, pois a depender da
sua colocação, pode haver a necessidade de alterar a opção de
curso ou de universidade. Os estudantes podem acompanhar a
inscrição pelo site ou aplicativo. As plataformas dão acesso
às classificações parciais, finais e à lista de aprovados.
O que é o Sisu
O Sisu é um sistema do governo federal que tem como objetivo
garantir o acesso de estudantes às instituições de ensino
superior públicas. As vagas são voltadas aos candidatos que
fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e não zeraram
a redação.
Os candidatos que já possuem matrícula em uma instituição de
ensino superior não podem participar da seleção. Caso tenha
interessa em saber mais sobre todos os pontos da seleção, o
Educa Mais Brasil criou um guia resumido que pode te ajudar,
para ter acesso é só clicar aqui.
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Termina
prazo
para
instituições
de
ensino
superior aderirem ao Sisu
Prazo para retificação do termo de adesão será de 1º a 5 de
junho (Foto:Reprodução)
Termina nesta sexta (29) o prazo para instituições de ensino
superior públicas e gratuitas aderirem ao Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2020. O prazo para
retificação do termo de adesão será de 1º a 5 de junho. O
processo seletivo do programa, para vagas em cursos de
graduação, usa as notas do Exame Nacional de Ensino Médio
(Enem) como critério de classificação.

Os estudantes interessados em concorrer a uma vaga em uma
universidade ou instituto público poderão consultar os cursos
e o número de vagas que serão disponibilizados por cada
instituição participante. Os interessados poderão fazer as
inscrições para o Sisu 2020 entre os dias 16 e 19 de junho.
A partir do próximo semestre, o Sisu passará também a permitir
a oferta de vagas na modalidade de ensino a distância (EaD).
O Sisu é o programa do Ministério da Educação para acesso de
brasileiros a um curso de graduação em universidades públicas
do país. As vagas são abertas semestralmente, por meio de um
sistema informatizado, e para participar é preciso ter
garantido um bom desempenho nas provas do Enem e não ter
zerado a redação.
Para acesso de estudantes ao ensino superior, o governo
oferece ainda bolsas de estudo em instituições privadas, por
meio do Programa Universidade para Todos (Prouni), e a opção
de financiamento com taxas reduzidas pelo Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições para os dois
programas vão de 23 a 26 de junho e de 30 de junho a 3 de
julho, respectivamente.
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MEC
anuncia
datas
de
inscrição do Sisu, ProUni e
Fies
Datas do segundo semestre foram anunciadas pelo ministro no
Twitter (Foto:Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
O ministro da Educação, Abraham
segunda (11) no Twitter as datas
seletivos do segundo semestre de
Nacional do Ensino Médio (Enem)
ensino superior.

Weintraub, anunciou nesta
de inscrição nos processos
2020 que utilizam o Exame
como forma de ingresso no

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu)
poderão ser feitas entre 16 e 19 de junho. O Sisu seleciona
estudantes para vagas em instituições públicas de ensino
superior em todo o país.
Já as inscrições para o Programa Universidade para Todos
(ProUni) serão de 23 a 26 de junho. O programa seleciona
estudantes para bolsas em instituições privadas de ensino
superior. As bolsas variam de acordo com a renda dos

candidatos e podem ser parciais, de 50% da mensalidade, ou
integrais, de 100%.
Para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), as inscrições
serão de 30 de junho a 3 de julho. O Fies oferece
financiamento a condições mais favoráveis que as de mercado
para que estudantes paguem cursos em instituições privadas de
ensino superior.
Em todos esses processos seletivos, o candidato pode usar a
nota do Enem 2019. Ao todo, cerca de 3,9 milhões de estudantes
fizeram o exame no ano passado.
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Sisu 2020: instituições de
ensino
devem
convocar
estudantes da lista de espera
a partir de hoje (10)
Etapa visa ocupar vagas não preenchidas durante a
primeira chamada
Estudantes que aguardam na lista de espera do Sisu 2020 devem
começar a ser convocados nesta segunda-feira (10) pelas
instituições de ensino. A adesão à lista de espera do Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) iniciou em 29 de janeiro e
permaneceu aberta até 4 de fevereiro.
Esse mecanismo visa dar oportunidades aos estudantes em vagas
que não foram ocupadas durante a primeira chamada. Neste
processo, a escolha de duas opções de curso assinaladas
durante o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) continua
valendo.
O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino
superior a partir do desempenho no estudante no Enem. Para
participar é preciso ter obtido nota acima de zero na redação
do exame.
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Lista de espera do Sisu será
publicada na segunda-feira
(Foto Reprodução) – Segunda chamada ofertará vagas que ainda
não foram ocupadas
Estudantes que fizeram a inscrição nas listas de espera de
instituições de nível superior que usam o Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) poderão conferir na próxima segunda-feira
(10) a ordem de chamada para matrícula que será publicada pelo
Ministério da Educação.
A lista de espera é um mecanismo para alocar estudantes em
vagas que não foram ocupadas durante a primeira chamada. A
escolha de duas opções de curso assinaladas durante o Exame
Nacional de Ensino Médio (Enem), continua valendo.
Para o primeiro semestre de 2020 valerão as notas do Enem
2019. Os resultados das provas, que foram aplicadas nos dias 3
e 10 de novembro serão divulgados em janeiro na Página do
Participante e no aplicativo do Enem. Para acessar, é preciso

informar CPF e senha. Ao todo, 3,9 milhões de candidatos
participaram de pelo menos um dia de prova do Enem.
O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino
superior. A seleção é feita com base no desempenho no Enem.
Para participar é preciso ter obtido nota acima de zero na
redação do exame.
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Sisu:

envio

de

documentos

para matrícula vai até terçafeira (4)
Também na terça-feira (4) termina prazo para participar da
lista de espera (Foto:Divulgação)
Período de matrículas começou na quarta-feira (29), um dia
após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter liberado a
divulgação do resultado
Os estudantes classificados no Sistema de Seleção Unificada
(Sisu) 2020 têm até o dia 4 de fevereiro para enviar às
instituições de ensino a documentação necessária para se
matricular no curso para o qual foram aprovados.
O período de matrículas começou na quarta-feira (29), um dia
após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter liberado a
divulgação do resultado do Sisu, que chegou a ser
temporariamente suspensa devido às queixas de estudantes que
alegavam ter sido prejudicados por problemas na atribuição de
notas.
Na semana passada, o Ministério da Educação reconheceu que
houve erros na atribuição de notas para cerca de 6 mil
estudantes que participaram do Exame Nacional de Ensino Médio
(Enem).
Foram classificados os estudantes mais bem posicionados, de
acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como
pesos atribuídos às notas ou bônus. As vagas são distribuídas
de acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e de políticas
de ações afirmativas, que podem variar de instituição de
ensino para instituição.
Lista de Espera
Na próxima terça-feira (4) também termina o prazo para

participar da lista de espera. Só pode participar da lista de
espera quem não foi selecionado em nenhuma das duas opções
escolhidas no momento da inscrição. Para participar dessa
segunda chance, o candidato deve acessar o seu boletim Sisu e
manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma. É
importante que o candidato acompanhe junto à instituição da
vaga escolhida a lista de espera e as convocações para
matrícula.
A convocação dos candidatos em lista de espera pelas
instituições tem início a partir do dia 7 de fevereiro e vai
até o dia 30 de abril.
Por:Agência Brasil
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Quer começar uma graduação e
não
sabe
qual
programa
educacional escolher? Confira
as possibilidades
Programas possibilitam o acesso ao ensino superior
Estudantes que vão cursar uma graduação pela primeira vez, na
maior parte das vezes, têm a dúvida: Sisu, Prouni ou Educa
Mais Brasil?
O SISU e Prouni são programas do governo e
facilitam o acesso ao ensino superior. Já o Educa Mais Brasil
é uma iniciativa privada. Ambos os programas visam
proporcionar a inclusão educacional. Com o Educa Mais Brasil,
quem não tem condições de pagar o valor integral de uma
mensalidade consegue bolsas de estudos em milhares de
instituições brasileiras.
O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) é um programa criado
pelo Ministério da Educação (MEC), em 2010, e seleciona
estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) para estudar em universidades e institutos federais. O
Programa Universidade Para Todos (Prouni) foi criado em 2004,
com o objetivo de disponibilizar bolsas de estudo integrais e
parciais em universidades e faculdades privadas em todo o
Brasil.
O Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional,
disponibiliza bolsas de estudo para diversos cursos de
graduação, pós-graduação, técnicos, idiomas, dentre outros.
Pioneiro nesse segmento no Brasil, o Educa tem parceria com
milhares de instituições em todo o país.

Agora que você já sabe qual é a diferença entre SISU, Prouni e
Educa Mais Brasil, aprenda a fazer a inscrição nos respectivos
programas.
Como fazer inscrição no SISU?
A inscrição no SISU é feita pela internet, sem custo ao
candidato, no site do programa. Para se candidatar, siga o
passo a passo do SISU:
1. Acesse o site de inscrição do Sisu 2020;
2. Informe o seu número de inscrição e a sua senha do Enem
2019;
3. Confirme os seus dados na plataforma;
4. Escolha duas opções diferentes de cursos que você quer
estudar;
5. Indique a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla
concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas
destinadas às
instituições.

demais

políticas

afirmativas

das

6. Acompanhe a sua inscrição e fique de olho na nota de
corte do SISU 2020.
7. Com o resultado em mãos, os aprovados deverão se
matricular entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro
na instituição que foi aprovado. Antes da matrícula é
necessário conferir todos os documentos exigidos.
Como fazer inscrição no Prouni?
A inscrição no Prouni é gratuita e feita pela internet. Para
isso, o interessado deve seguir o passo a passo do Prouni:
1. Informar o número de inscrição no Enem de 2019 e a senha
mais recente usada no Enem;
2. Escolher, em ordem de preferência, até duas opções de
instituição, curso e turno dentre as bolsas disponíveis.
O candidato com deficiência ou que se autodeclarar
indígena, preto ou pardo pode optar por concorrer a
bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas.

Fique atento! O resultado da primeira chamada do Prouni será
divulgado em 04 de fevereiro de 2020. Se você for préselecionado deverá comparecer à instituição de ensino e
apresentar os documentos que comprovem as informações
prestadas na ficha de inscrição.
A diferença entre SISU e Prouni está nos pequenos detalhes. No
entanto, também apresentam semelhança. Tanto o SISU quanto o
Prouni selecionam os candidatos pela nota de corte.
Como fazer inscrição no Educa Mais Brasil?
Para conseguir uma bolsa pelo Educa Mais Brasil é fácil e, ao
finalizar o curso, você não precisa pagar nada ao Educa nem à
faculdade. Para isso, basta seguir o passo a passo:
1. Acesse o site do Educa Mais Brasil;
2. Escolha a modalidade que você deseja, se: Faculdades;
Pós-Graduação; Escolas; Cursos Técnicos; Idiomas;
Preparatório para Concursos; Cursos Profissionalizantes;
EJA – Educação para Jovens e Adultos ou Pré-Vestibular /
ENEM.
3. Digite a cidade onde deseja fazer o curso;
4. Após visualizar as bolsas disponíveis e decidir qual é a
melhor opção para você, clique em “Quero esta bolsa”;
5. Preencha o cadastro e avance para a pré-matrícula;
6. Após a pré-matrícula, vá à instituição escolhida para
finalizar o cadastro;
7. Pronto! Vaga garantida e sonho realizado. Boa sorte!
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Suspensão
do
Sisu
recomendada pelo MPF

é

O Ministério Público Federal determina que todas as provas
sejam examinadas
O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou uma recomendação
ao governo federal, na tarde desta quarta-feira (22), para que
as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) sejam
suspensas. O MPF avalia que o cronograma seja reorganizado,
com prazo suficiente para a realização de uma nova conferência
dos gabaritos de todos os candidatos participantes do processo
seletivo.
Durante coletiva de imprensa convocada pelo ministro da
Educação Abraham Weintraub foi relatado que o problema de
correção atingiu aproximadamente seis mil candidatos,
entretanto todos os problemas foram devidamente corrigidos e,
ainda, segundo o ministro, as redações não foram prejudicadas.
O governo federal tem o prazo de 24 horas para acatar a
decisão do Ministério Público Federal. Já o MEC divulgou que
enviará, ao órgão responsável, todas as justificativas

necessárias.
Até o momento, o cronograma do Sisu segue sem alterações, com
as inscrições abertas até o próximo domingo, dia 26 de
janeiro.
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Sisu fica disponível por mais

dois dias
Quase seis mil candidatos relataram erros de inconsistência
nos resultados do Enem
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terá um prazo maior do
que o anunciado no cronograma inicial do programa, que
encerraria dia 24. Portanto, agora as inscrições estão abertas
desde esta terça-feira (21) até o próximo domingo, dia 26.
Segundo a equipe de técnicos do Inep, o erro nos resultados do
Enem 2019 ocorreu por uma falha da gráfica responsável pela
impressão do exame. Os gabaritos não foram corretamente
associados à prova de referência e por esse motivo gerou a
inconsistência
Após a correção dos gabaritos, as inscrições para o programa
Sisu seguem normalmente, atendendo ao novo prazo, sendo
mantidas as regras já estabelecidas.
De acordo com o chefe da pasta de educação, Abraham Weintraub,
os erros em quase seis mil provas ficaram concentrados em
quatro cidades, em duas regiões diferentes do país:
Alagoinhas, na Bahia; e Ituiutaba, Iturama e Viçosa, em Minas
Gerais. Em outras localidades brasileiras, foram registrados
casos isolados.
*Com informações do Inep
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