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ENEM

Inscrições terminam hoje
O

período de inscrição do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018
termina hoje, às 23h59min (horário de Brasília). A expectativa do Ministério da Educação
(MEC) é de que aproximadamente 7,5 milhões de estudantes se inscrevam para as provas
deste ano, que serão aplicadas
nos dias 4 e 11 de novembro.
Na última quinta-feira, o
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) divulgou um balanço do número de inscritos.
Mais de 5 milhões de estudantes
já se inscreveram. A informação
deixou alguns alunos um pouco
ansiosos pela prova. “O Enem é
meu sonho. Fiz a minha inscrição no primeiro dia para garantir a vaga. Também consegui a
isenção. O prazo é curto e mesmo assim a concorrência é enorme. Sou de Xinguara e estou há
dois meses estudando aqui em
Belém para me preparar para a
prova. Aqui a preparação é bem
melhor, até porque costumo me
cobrar bastante para alcançar
uma boa pontuação e conseguir
cursar fisioterapia”, disse a estu-
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A estudante Stefane Caroline fez sua inscrição no primeiro dia do prazo

dante Stefane Caroline, 18 anos.
Para se inscrever, é necessário informar os números dos documentos pessoais, como CPF
e carteira de identidade (RG).
Além dos documentos, os estudantes ainda precisam informar
a data de nascimento, endereço,
dados familiares e escolares,
bem como um número de telefone celular e endereço de email pessoal, por meio dos quais
o Inep enviará informações.
“Não tive problema pra fazer
a inscrição; foi melhor do que
o ano passado, e eu ainda ajudei outras pessoas a acessarem

o site. Sou de Curuçá, e como
quero cursar moda - já atuo um
pouco no ramo -, vim pra Belém
me aprimorar nos estudos e garantir minha vaga. Espero estar
preparada para a prova”, disse
Izabela de Aragão, 18 anos.
Os estudantes que ainda não
fizeram a inscrição precisam ficar atentos, pois na medida em
que o prazo vai se encerrando a
quantidade de acessos à página,
no site, aumenta, e por consequência, pode apresentar lentidão
ou até mesmo falhas no decorrer
da operação.
Raíssa Mendonça, 17 anos,

Izabela de Aragão contou que não teve problemas para fazer a inscrição

estudante do 3º ano do ensino médio, disse que não teve
problemas para se inscrever.
“Vi alguns comentários negativos sobre o site, mas foi bem
tranquilo. Os professores do
cursinho ajudam bastante a fazer um cronograma de estudo,
isso ajuda bastante no dia a dia.
Agora o tempo está mais curto
ainda, então espero que as pessoas consigam e façam logo a
inscrição. Essa oportunidade
é única e só temos ela uma vez
por ano. Mesmo assim ainda vai
ter estudante que deixará tudo
pra cima da hora. Talvez, nessas

últimas horas, o site possa estar
um pouco congestionado. Mas
não pode desistir, tem que tentar”, afirmou Raíssa.
O sistema só confirmará os
registros após o pagamento
da taxa de R$ 82, que deve ser
quitada até a próxima quartafeira, 23. As exceções são estudantes do último ano do ensino médio de escolas públicas,
que receberam o benefício da
gratuidade. Mais de 3 milhões
de pessoas ganharam direito à
isenção, mas ainda assim devem se inscrever para participar do exame.

