Of. FÓRUM nº 01/2021
Brasília/DF, 07 de janeiro de 2021.

Ao Senhor
Milton Ribeiro
Ministério da Educação
Assunto: Enem. Manutenção das datas do exame em prol da educação brasileira.
Senhor Ministro,
O Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular
(Fórum) vem por meio deste ofício, diante das recentes notícias a respeito do possível
adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), externar sua posição em
relação à manutenção do cronograma, tendo em vista que já foi amplamente divulgado
pelo Ministério da Educação e pela imprensa e aceito pela grande maioria dos inscritos.
É público que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) está preparado para adotar todas as medidas para garantir a
segurança sanitária tanto dos candidatos quanto dos avaliadores envolvidos na
aplicação da prova. Em relação à questão levantada sobre as desigualdades decorrentes
das condições de estudos dos candidatos, decorrentes da pandemia provocada pela
Covid-19, é preciso considerar que se trata de uma hipótese ainda não estudada e
comprovada.
A realização do Enem seguindo o calendário estabelecido, além de alcançar
os seus objetivos definidos na legislação, poderá, por meio dos resultados, revelar
evidências sobre essa realidade e, com base em estudos, realinhar as futuras políticas
públicas.
É preciso considerar que a não realização do Enem ou seu adiamento pode
impor à educação brasileira a possível perda do primeiro semestre de 2021 ou, até
mesmo, de todo o ano letivo. Essa potencial paralisação impacta diretamente na
retomada do funcionamento das instituições de ensino superior, bem como na
retomada dos empregos gerados pelo setor e o restabelecimento da prestação dos
serviços educacionais. A história irá cobrar um ano perdido!
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Reafirmamos nossa disposição para encontrarmos juntos os caminhos que, com
responsabilidade, melhor atendam às reais necessidades da educação superior brasileira,
assim como somos favoráveis à realização do Enem conforme cronograma já publicado pelo
Inep.
Ao ensejo, renovamos os votos de estima e consideração.
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

Hermes Ferreira Figueiredo
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
Sindicado das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado do RJ
– SEMERJ
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