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Modalidades de Participação

1. ENEM como fase única (sistema)
2. ENEM como 1ª Fase (edital próprio) 
3. ENEM como parte da nota (edital próprio)
4. ENEM para vagas remanescentes (sistema)



Modalidades de participação 
combinadas

Exemplos:

Fase única e vagas remanescentes
1ª Fase e vagas remanescentes
Parte da nota e vagas remanescentes
Fase única alguns cursos, 1ª Fase outros 
cursos e vagas remanescentes



Sistema de Seleção Unificada

Utilizarão o Sistema de
Seleção Unificada:

Modalidade 1: ENEM como fase única
Modalidade 4: vagas remanescentes



Modalidade 1 
ENEM como fase única



Ministério da Educação 
(disponibilização do sistema)

1º Passo: 
MEC disponibiliza o Sistema de Seleção 

Unificada com os dados do cadastro 
de Instituições e cursos superiores 

(Sied-sup)



Protótipo Modelo ProUni* – Cadastro da IES: Campi

* Observação: Os protótipos utilizados nesta apresentação são os utilizados no 
SisProUni e serão modificados para o Sistema de Seleção Unificada



Protótipo Modelo ProUni – Cadastro da IES: Cursos



2º Passo: 
IES acessam o sistema e informam cursos e 

vagas a serem ofertadas via Seleção Unificada 

3º Passo: 
IES informa, adicionalmente, no Sistema: 

. ações afirmativas 
. pesos para cada prova em cada curso 

. notas mínimas

Instituições de Educação Superior
(adesão ao sistema)



Protótipo Modelo ProUni – Cadastro da IES: Cursos



4º Passo: 
IES assina eletronicamente 

o Termo de Adesão

Instituições de Educação Superior



Estudantes (ENEM)

5º Passo:
Inscrição no ENEM 2009

(pode acontecer na mesma época da 
adesão das IES ao Sistema)

6º Passo:
Realização das provas do ENEM 2009



Ministério da Educação 
(divulgação das notas) 

7º Passo:
MEC/Inep divulgam as notas das provas do 

ENEM (Linguagens, Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza e Matemática) e 

disponibilizam Sistema de Seleção para 
inscrição dos estudantes



Estudantes 
(inscrição) 

8º passo:
Inscrição via internet no Sistema 

de Seleção Unificada



Protótipo Modelo ProUni – Ficha de Inscrição



Estudantes 
(inscrição) 

Observação A:
o Sistema disponibiliza as notas e os 

dados cadastrais dos estudantes



Protótipo Modelo ProUni – Ficha de Inscrição



Observação B: 
o estudante informa o perfil 

socioeconômico e se quer concorrer 
às vagas destinadas a políticas 

afirmativas

Estudantes
(inscrição) 



Protótipo Modelo ProUni – Ficha de Inscrição



Observação C: 
As vagas são disponibilizadas de acordo 

com o perfil socioeconômico 
e opção de concorrência do estudante 
(estudantes cotistas e não cotistas)

Estudantes
(inscrição) 



Observação D: 
o estudante faz até 5 opções 

de curso/IES 

O sistema disponibiliza a nota de corte por 
curso/IES, com possibilidade de alteração 
das opções (simulador), pelo estudante 

até o final o prazo de inscrição

Estudantes
(inscrição) 



Protótipo Modelo ProUni – Ficha de Inscrição



Resultado

Uma lista por curso/IES
Em ordem decrescente por nota

Melhor Nota por curso/IES
(e não Nota x Opção) 



Resultado

Modelo PROUNI 2/2009

• 1ª Etapa de inscrições com 2 chamadas: 
até cinco opções por candidato

• 2ª Etapa de inscrições com 1 chamada 
(vagas não preenchidas na 1ª etapa)

O estudante não matriculado na 1ª etapa 
pode se inscrever novamente



Resultado

Modelo alternativo:
(a ser discutido com as IES que 

participarem em fase única 2009)

1ª etapa de inscrição
1ª chamada para matrícula: candidatos 

selecionados em sua 1ª opção



Resultado

3ª opção

1ª opção

2ª opção

1ª opção

1ª opção

Opção

----------

1ª opção

----------

1ª opção

1ª opção

Selecionados 
na 1ª etapa

75

80

85

90

95

Nota 



Resultado
Baixa das vagas preenchidas por candidatos 
em 1ª. Opção

2ª Chamada: candidatos não atendidos em 
1ª opção, candidatos de 2ª opção e 
sucessivamente até a 5ª opção

Aproveitamento da melhor possibilidade para 
cada aluno, considerando sua nota e suas 
opções



Resultado

2ª etapa de inscrição:
O estudante pode reordenar suas opções 

de curso/IES a partir da sua nota

Os candidatos serão selecionados para a 
totalidade das vagas conforme suas 

opções de curso/IES



Modalidade 4 
para vagas remanescentes



Vagas remanescentes no Sistema de Seleção 
Unificada + Vagas não ocupadas pelos 

processos seletivos próprios

Procedimentos análogos ao processo de 
fase única

Nova etapa de inscrição dos estudantes
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