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MOÇÃO Nº 262/ 2020  
 
Requer ao Ministério de Educação – MEC, que 
determine a imediata suspensão dos 
procedimentos de realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio - ENEM de 2020. 

Senhor Presidente,  

Senhoras Deputadas, 

Senhores Deputados. 

Nesta segunda-feira, 11, o Ministério da Educação – MEC divulgou o período de 

inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que vai de 11 até 22 

de maio. O procedimento deve ser feito na Página do Participante, no site ou no 

aplicativo do Enem. 

Portanto, o MEC decidiu realizar o Enem deste ano mesmo diante da epidemia 

declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em decorrência do novo 

Coronavirus – covid-19, que no Brasil já provocou a morte de 11.168 pessoas, com 

163.433 casos de covid-19; no Pará são 7.348 infectados, 667 em análise e 672 mortes. 

Contrariando o bom senso e a razoabilidade. Ignorando recomendações de conselhos 

de educação, entidades estudantis e de profissionais da educação. De autoridades da 

saúde de municípios, de estado e da União. 

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior nas universidades 

federais e estaduais, democratizado com a adesão das cotas como de escola pública e 

de etnias, que tornaram os centros universitários mais diversificados. A nota do Além 

também serve de referência a outros programas, com SISU, PROUNI, FIES.  

Não podemos ignorar, tampouco o MEC, que, com o agravamento da pandemia, 

os estados e a maioria dos municípios declararam estado de emergência, tomando 

medidas restritivas e recomendando ou determinando o afastamento/isolamento social, 

que tem acarretado, necessariamente, a suspensão das aulas das redes publica e 

privadas. Situação que, infelizmente, tende a se estender por tempo ainda não 

determinado. 

Diversos outros fatores nos levam a concluir pela impraticabilidade do Enem, tais 

como a precariedade do sistema de internet necessário para inscrição e até continuidade 

https://enem.inep.gov.br/participante/#!/
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do estudo “regular” de ensino e o próprio estado físico e emocional que atinge milhares 

de alunos candidatos.  

Dessa forma, entendemos que insistir na realização do Enem 2020 será um ato 

de prejuízo sem precedentes, não só aos alunos que pretende ingressar no ensino 

superior, mas também para própria educação deste país. A necessidade de adiamento 

imediato do Enem 2020 é medida de extrema necessidade.  

Diante do exposto, nos termos do art. 189 do Regimento Interno, requeremos, por 

através desta Moção, ao Ministério de Educação, que determine a imediata suspensão 

dos procedimentos de realização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM de 2020. 

Que copias desta moção sejam encaminhadas aos seguintes órgãos e entidades: 

- Ordem dos Advogados do Brasil – Pará – OAB/PA; 

- Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará –Sintepp; 

- União Nacional dos Estudantes – UNE; 

- Grêmio Estudantil; 

- Movimento dos Estudantes Secundaristas;  

- Pastoral da Juventude – PL; 

- Secretaria Nacional da Juventude – SNJ. 

 

Palácio da Cabanagem,  

 

 

 

Deputado Dirceu ten Caten Pies 
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores – PT 

 

 

 
                                 

Deputado BORDALO                  Deputada Dilvanda Faro 


