
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC 

 

CARTA ABERTA DA PROGRAD – UESC EM DEFESA DA ALTERAÇÃO DO 

CALENDÁRIO DO ENEM 2020 

 

Diante do agravamento da crise causada pela pandemia de Covid-19 (doença 

provocada pelo Sars-CoV-2), recebemos com perplexidade a decisão do Governo Federal 

de manter o calendário do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com as provas 

previstas para novembro de 2020, conforme publicado no edital n° 25, de 30 de março de 

2020, divulgado pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). 

De acordo com o boletim mais recente emitido pelo Ministério da Saúde, o Brasil 

registra, na data de hoje (12/05/2020), 168.331 casos confirmados, com 11.519 óbitos, 

contabilizando, na Bahia (11/05/2010) 5.816 casos confirmados e 214 mortes em 38 

municípios, conforme informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB). 

Destaca-se nesse cenário, o sul da Bahia, região de abrangência desta Universidade, com 

cinco municípios despontando entre os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 

de habitantes do estado: Uruçuca (2.095,62), Ilhéus (1.792,68), Itabuna (1.538,30), 

Coaraci (1.176,96) e Buerarema (1.089,98). 

Haja vista a elevação exponencial do número de casos em todo o país, é 

fundamental levarmos em consideração a imprevisibilidade do ciclo pandêmico e a 

impossibilidade de definir seguramente o tempo necessário de isolamento social. Nesse 

contexto, não podemos deixar de lançar nosso olhar aos estudantes brasileiros em situação 

de vulnerabilidade social que lutam, incansavelmente, pela defesa de suas vidas e de seus 

familiares, atendendo às determinações das autoridades sanitárias, sobretudo no que se 

refere ao isolamento social.  

Se considerarmos ainda o contexto da nossa instituição, é possível verificar o 

impacto negativo dessa decisão para nossa Comunidade Acadêmica. De acordo com o 

Censo do Ensino Superior referente ao ano de 2019, recebemos 1775 estudantes 

ingressantes nos cursos de graduação, sendo 71% (1.262) oriundos de instituições 

públicas de ensino e apenas 29% (513) de instituições privadas.  

Na Bahia, as escolas públicas e privadas suspenderam suas atividades presenciais. 

Entretanto, ao passo em que a maioria das escolas particulares manteve o ensino na 
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modalidade à distância, a totalidade dos estudantes matriculados na rede de ensino pública 

não recebe o mesmo benefício, além de não ter o mesmo acesso à tecnologia ou a um 

bom sinal de Internet, o que impossibilita ações pedagógicas que se aproximem das aulas 

presenciais.  

Considerando que a UESC teve suas atividades presenciais de ensino suspensas 

desde o dia 20 de março do corrente ano, o início das aulas do semestre 2020.1, previsto 

inicialmente para o dia 16 de março, foi adiado indefinitamente, com previsão para o 

segundo semestre, caso haja viabilidade. Com isso, os alunos aprovados no ENEM de 

2020, caso mantido, só poderão iniciar seus estudos a partir do segundo semestre de 2021, 

uma vez que a Universidade não apresenta infraestrutura suficiente para atender a 

demanda apresentada pelos dois grupos de ingressantes além dos veteranos, gerando uma 

dificuldade quanto alocação de salas de aula e distribuição de carga horária entre os 

professores. 

Somado a isso, é importante salientar que grande parte dos estudantes da UESC é 

proveniente de outros municípios, regiões e Estados, podendo haver uma série de 

dificuldades a serem enfrentadas com relação à acessibilidade ao campus, uma vez que 

não há previsão a respeito da retomada dos serviços de transporte rodoviário e aéreo não 

só na Bahia, como em todo o país.  

Decerto, diante dessas considerações, é possível concluir que a manutenção do 

calendário vigente para o ENEM implicará em sérios prejuízos para os estudantes da 

região que almejam ingressar na UESC. Dessa forma, a PROGRAD posiciona-se em 

consonância com a nota pública emitida pelo Fórum dos Reitores das Universidades 

Estaduais da Bahia, em defesa da alteração do calendário de provas do ENEM 2020, que 

manifesta veemente posição contrária à manutenção do calendário de provas previsto e 

defende que nenhum estudante tenha seu possível ingresso em nossa Universidade 

prejudicado pela crise da Covid-19. 

 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 12 de maio de 2020. 
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