
    
 
Juiz de Fora, 13 de maio de 2020 
 
Caros Marcus Vinicius David e Girlene Alves da Silva,  
 
O Diretório Central dos Estudantes (DCE), a União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais              
(UEE), a União Nacional dos Estudantes (UNE), a Associação de Professores de Ensino             
Superior de Juiz de Fora (APES) e o SINTUFEJUF em conjunto com os demais Centros e                
Diretórios Acadêmicos da Universidade Federal de Juiz de Fora assinantes desta carta,            
por meio da mesma apresenta ao reitor e à vice-reitora a importância de um posicionamento               
contrário diante da manutenção das datas referentes ao ENEM 2020. O cronograma mantido             
pelo Ministério da Educação reflete a falta de sensibilidade com o momento que vivemos              
diante a pandemia do covid-19. Todas as escolas e universidades estão com suas atividades              
presenciais paralisadas por recomendação dos órgãos e dos especialistas em saúde para evitar             
a contaminação e preservar a vida dos estudantes.  
 
Sabemos que os estudantes brasileiros não estão em situação de igualdade, sobretudo os que              
dependem da rede pública de ensino, as atividades à distância não solucionam o problema da               
suspensão das aulas. Muitos jovens não têm acesso às ferramentas necessárias para atividades             
virtuais, e mesmo que tivessem sabemos que o aproveitamento do ensino-aprendizagem fica            
fortemente em defasagem em relação às atividades presenciais. 

Portanto, entendemos que esse não é o momento para divulgar o edital contendo as datas               
pensadas anteriormente para o cronograma do ENEM. É momento de pensar soluções para             
preservar vida da nossa população no enfrentamento à pandemia, mas também para que os              
estudantes não sejam prejudicados no futuro. Defendemos a suspensão do edital, e um novo              
debate sobre o cronograma do ENEM propondo o adiamento da aplicação das provas e              
buscando soluções para ajuste dos calendários em conjunto com a rede de ensino básico e de                
ensino superior brasileiras.  

Entendemos que é muito importante o posicionamento da administração da UFJF perante a             
essa questão essencial para o corpo discente e para os estudantes vestibulandos que fazendo              
uso do seu direito constitucional do artigo 205 da Constituição Federal de 1988 "A educação,               
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a                
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o             
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho", desejam assim ingressar no ensino              
superior. 



Agradecemos a consideração,  

Diretório Central dos Estudantes da UFJF 
União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais 
União Nacional dos Estudantes 
APES 
SINTUFEJUF 
 
DA's e CA's: 
- Centro Acadêmico de História Galba Di Mambro 
- Diretório Acadêmico de Pedagogia Murílio de Avellar Hingel 
- Diretório Acadêmico de Química Ana Kucinski 
- Diretório Acadêmico da Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora 
- Centro Acadêmico do BACH - Nicholas Domingues 
- Diretório Acadêmico das Ciências Biológicas 
- Diretório Acadêmico Benjamin Colucci - Direito 
- Diretório Acadêmico Vladimir Herzog - FACOM 
- Diretório Acadêmico da Engenharia Clorindo Burnier 
- Diretório Acadêmico Lúcio Guedes Barra (Faculdade de Farmácia) 
- Diretório Acadêmico Ottoni Tristão (Faculdade de Odontologia) 
- Centro Acadêmico Murilo Mendes (Faculdade de Letras) 
- Diretório Acadêmico da Estatística 
- Diretório Acadêmico Silva Mello (Faculdade de Medicina) 
- Diretório Acadêmico Padre Jaime Snoek (Serviço Social) 
- Diretório Acadêmico da Matemática 
- Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
- Diretório Acadêmico Celina Viegas (Enfermagem) 
- Centro Acadêmico de Música 
 
 


