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NOTA PÚBLICA DO CTUR SOBRE O ENEM 2020 

 
O Colégio Técnico da UFRRJ (CTUR) se junta à todos que pedem o Adia ENEM 2020, para que nenhum                   
estudante tenha o seu ingresso na universidade prejudicado pela crise de Covid-19 e pelo Ministério da                
Educação (MEC). 

Devido aos graves efeitos da pandemia de Covid-19 à saúde mundial, o CTUR tem seguido as                
orientações de isolamento social da Administração Superior da UFRRJ e das autoridades sanitárias             
nacionais e internacionais. 

Nas circunstâncias atuais, os nossos estudantes têm como prioridade a defesa de suas vidas, os seus                
cuidados com a saúde e o cuidado de seus familiares. E quaisquer estratégias de ação pedagógica                
adotadas não poderão produzir os mesmos efeitos sobre o aprendizado dos estudantes que aquelas              
realizadas no ambiente escolar com atividades presenciais. Além disso, nem todos os estudantes do              
CTUR possuem acesso à tecnologia e à internet, muito menos condições igualitárias de dar              
prosseguimento aos estudos.  

Expressamos nossa indignação e discordância com a decisão de manutenção do calendário do Exame              
Nacional do Ensino Médio (ENEM) – 2020, conforme a publicação do edital n°25, de 30 de março de                  
2020, divulgada pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira              
(INEP). 

Consideramos que uma decisão mais equânime e democrática é o adiamento do calendário do ENEM               
2020, postergando a definição das novas datas para momento posterior a revisão do calendário escolar.               
Em um país com intensas desigualdades sociais e educacionais, nenhum estudante concluinte do ensino              
médio deve ser penalizado e ter ameaçado o seu direito de ingressar em uma universidade. 

Em sintonia com as demais escolas federais e as entidades de representação estudantil, solicitamos ao               
MEC o adiamento do calendário de realização do ENEM 2020. 
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