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O Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
2021 terá medidas

de segurança contra a covid-
19. Assim como na edição de
2020, o uso de máscara faci-
al será obrigatório nos locais
de aplicação. Participantes
que estejam com covid-19
ou com outras doenças in-
fectocontagiosas não devem
comparecer ao exame e po-
dem solicitar a reaplicação.
O descumprimento das re-
gras poderá levar à elimina-
ção do candidato.

O Enem, tanto na versão
impressa, quanto na versão
digital, será aplicado nos dias
21 e 28 de novembro. As re-
gras valem para ambas ver-
sões. Dentro de sala, os estu-
dantes deverão permanecer
com a máscara durante toda
a realização do exame. O
edital prevê que a máscara
deve ser usada da maneira
correta, cobrindo o nariz e a
boca. Caso isso não seja fei-
to, o participante será elimi-
nado. Os candidatos poderão
levar máscaras para trocar
durante a aplicação, seguin-
do a recomendação de es-
pecialistas da área de saúde.

O equipamento de prote-
ção poderá ser retirado ape-
nas para a identificação dos
participantes, para comer e
beber. Toda vez que retirarem
a máscara, os participantes

Enem 2021 terá medidas de segurança contra covid-19
não podem tocar na parte
frontal dela, e devem, em se-
guida, higienizar as mãos com
álcool em gel próprio ou for-
necido pelo aplicador. As
mãos devem ser higienizadas
também quando os partici-
pantes forem ao banheiro e
no decorrer do exame.

Outra regra é o distancia-
mento social. As salas esta-
rão dispostas de forma a as-
segurar a distância entre os
participantes.

Candidatos diagnosticados
com covid-19 ou outras do-
enças infectocontagiosas na
semana que antecede o pri-
meiro ou o segundo dia de
prova do Enem não devem
comparecer aos locais de
prova e podem solicitar a re-
aplicação do exame. Além da
covid-19, essa regra se apli-
ca a candidatos com tuber-
culose, coqueluche, difteria,
doença invasiva por Haemo-
philus influenza, doença me-
ningocócica e outras menin-
gites, varíola, influenza hu-
mana A e B, poliomielite por
poliovírus selvagem, saram-
po, rubéola e varicela.

Esses candidatos terão até
cinco dias úteis depois do
Enem para pedir para partici-
par da reaplicação. O pedido
deverá ser feito na Página do
Participante, acompanhando
de documentos comproba-
tórios.

Medidas de segurança - O
Enem ocorre em um mo-
mento em que a vacinação
avança no Brasil e há redu-
ção nos casos e no número
de mortes por covid-19.
Mesmo assim, o consultor da
Sociedade Brasileira de In-
fectologia Marcelo Otsuka
ressalta que é importante
manter as medidas de segu-
rança, ainda mais em um
exame de grandes propor-
ções como o Enem: "Ainda
temos pessoas suscetíveis e
alguns estudos demonstram
que não usar máscara au-
menta em torno de duas a
três vezes a chance de pe-
gar a infecção, mesmo em
países vacinados ou com co-
bertura vacinal boa. Então, é
interessante, nesse momen-
to, que a gente ainda man-
tenha os cuidados".

Além dos cuidados nos lo-
cais de prova, Otsuka reco-
menda que os candidatos
tenham cuidado também no
momento do deslocamento.
"Um dos problemas mais sé-
rios que temos é o momen-
to do transporte para chegar
no local. [O participante] aca-
ba se expondo muito e isso,
de uma certa forma, é ruim.
Então, tem que manter os
cuidados no transporte.  A hi-
gienização e limpeza ade-
quada do ambiente onde
será realizada a prova tam-

bém é fundamental. De ma-
neira geral, comer no local
da prova significa ter que ti-
rar a máscara. Não é o ideal,
mas a gente sabe que nem
sempre consegue esse tipo
de controle, então, que te-
nha uma higiene adequada,
que tenha cuidados adequa-
dos também nesses momen-
tos", diz.

Enem 2021 - O Enem será
aplicado este ano para mais
de 3 milhões de estudan-
tes em todo o país. No pri-
meiro dia de prova, os par-
ticipantes farão as provas
de linguagens, ciências hu-
manas e redação. No se-
gundo, matemática e ciên-
cias da natureza. Os locais
de prova estão disponíveis
no Cartão de Confirmação
de Inscrição na Página do
Participante.

O exame seleciona estu-
dantes para vagas do ensino
superior públicas, pelo Siste-
ma de Seleção Unificada
(Sisu), para bolsas em insti-
tuições privadas, pelo Progra-
ma Universidade para Todos
(ProUni), e serve de parâme-
tro para o Fundo de Financi-
amento Estudantil (Fies). Os
resultados também podem
ser usados para ingressar em
instituições de ensino portu-
guesas que têm convênio
com o Inep.

Inácio Krauss
reassume a presidência
da seccional da OAB

Em seu primeiro ato, após o período de licença
para concorrer às eleições institucionais, o presi-
dente da seccional, Inácio Krauss, convidou o pre-
sidente eleito para o triênio 2022/2024, Danniel
Alves Costa, para darem início às tratativas acer-
ca da transição da gestão.

Nesta quinta-feira (18), Inácio adiantou ser im-
prescindível, para o bom andamento dos traba-
lhos, evitar a solução de continuidade e já prepa-
rar a Casa para a nova gestão, com transparência
e colaboração, à qual desejou sucesso.

"É preciso compreender que nós servimos à
OAB e esta, por sua vez, serve à advocacia e que,
por isso, devemos contribuir com espírito públi-
co para que não haja prejuízos para a advocacia e
para a sociedade, ressaltou o presidente da OAB
Sergipe."

De logo, o presidente já colocou à disposição
da equipe de transição os mais diversos setores
da Casa, a exemplo da secretaria e tesouraria.

Os alunos que não pode-
rão comparecer presencial-
mente ao grande aulão de
revisão para as provas do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), promovido pela
Secretaria de Estado da Edu-
cação, do Esporte e da Cul-
tura (Seduc), por meio do
Curso Pré-Universitário, terão
a chance de acompanhar de
casa. Isso porque o evento,
que acontecerá nesta sexta-
feira (19), Centro de Conven-
ções de Sergipe, também
será transmitido ao vivo pela
TV Estude Em Casa (canal
4.2) e pelo canal do YouTube
Educação Sergipe.

De acordo com a coorde-
nadora do Curso Pré-Univer-
sitário da Seduc, professora
Gisele Pádua, a transmissão
vai atingir a um grande pú-
blico e vai beneficiar estu-
dantes de todo o Estado.
"Essa foi a forma que encon-
tramos de garantir o acesso
de todos os alunos que vão
fazer o Enem e de retratar a
nossa realidade, que é a do
ensino híbrido", disse.

O aulão no modo presen-
cial terá o tema "Crie Opor-
tunidades", no Centro de
Convenções de Sergipe, e
contará com um público de
4.400 estudantes. A revisão

Revisão final para o Enem será transmitida pela TV Estude em Casa e pelo YouTube

acontecerá o dia inteiro, das
8h às 19h. Os estudantes te-
rão lanche, almoço e trans-
porte. Todos os alunos que
participarão do aulão já fo-
ram previamente inscritos
nas suas escolas e nos polos
do Pré-Universitário, e têm
sua identificação para entrar
no evento. Ainda segundo
Gisele Pádua, todos os alu-
nos também já tomaram,
pelo menos, a primeira dose
da vacina contra a Convid-

19, o que era um pré-requi-
sito para garantir a seguran-
ça de todos.  "Vamos manter
os protocolos de biossegu-
rança necessários. Todos os
estudantes deverão usar
máscaras, e no espaço do
evento serão disponibiliza-
dos totens com álcool em
gel. Haverá também a aferi-
ção de temperatura na en-
trada do Centro de Conven-
ções", explicou.

As aulas contemplarão to-

das as áreas do conhecimen-
to. Pela manhã serão minis-
tradas aulas de Ciências Hu-
manas e Ciências da Nature-
za. Pela tarde, após o almoço,
será a vez de Redação, Lin-
guagens, Matemática, finali-
zando novamente com Lin-
guagens, com as aulas de Lín-
gua Portuguesa e Literatura.
Paralelamente às aulas, have-
rá apresentações musicais,
sorteio de brindes e muita in-
teração com o público.

A REVISÃO OCORRERÁ DURANTE TODO O DIA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES
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