Rede de ensino alerta vestibulandos sobre
mudanças na avaliação da Unicamp e Enem
Fotos disponíveis em
https://drive.google.com/drive/folders/1mhOneCh5N7pSd42mHCrsKvRm182FFdzT?usp=shari
ng

A pandemia também está afetando o calendário e formato de provas de alguns processos
seletivos e o Colégio Singular e Cursinho Singular Anglo Vestibulares, com unidades
em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, alertam os estudantes
para ficarem atentos às novidades.
Na última quinta-feira (11), o Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira anunciou que fará uma enquete para escolha de nova data
do exame. Entre os dias 20 e 30 de junho, os inscritos no Enem, de forma voluntária,
contribuirão para a escolha do período de aplicação das provas. Serão três opções de
datas para votar, distribuídas entre os meses de dezembro deste ano, janeiro ou maio de
2021, considerando o adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias das datas previstas
em edital.
Já a Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), organizadora do vestibular
da Unicamp, anunciou novas datas para a primeira fase do vestibular 2021 e redução do
número de questões de 90 para 72, sendo: 12 de Língua Portuguesa e Literatura; 12 de
Matemática; e oito de cada uma das disciplinas de Biologia, Física,
Geografia/Sociologia, História/Filosofia, Inglês e Química. O tempo máximo será de
quatro horas, ao invés de cinco, e o exame será realizado em dois dias diferentes para
evitar aglomerações.
Os candidatos aos cursos de Ciências Humanas, Artes, Ciências Tecnológicas e
Ciências Exatas farão a prova no mesmo dia - um sábado. Já os candidatos das áreas
biológicas e de saúde prestarão o exame no dia seguinte. A primeira fase será aplicada
em janeiro de 2021, ainda sem data exata e a segunda fase deverá ocorrer em dois dias
de fevereiro.
Com essas mudanças, o vestibulando passa a contar com mais tempo para se preparar,
entretanto não pode perder o foco. Segundo o coordenador de Vestibulares do Singular
Cláudio Ferreira, neste período é importante manter uma rotina de estudos e agir
como se fosse para a escola. “Acordar cedo, vestir-se adequadamente, tomar o café da
manhã no horário normal e focar nas atividades seguindo os conteúdos programáticos
que seriam trabalhados em sala de aula. Um bom aliado nesse processo é criar e seguir
rigorosamente um cronograma de estudos”, sugere.
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