
NOVO ENEM  
 
Região Centro-Oeste 
 
1 - Universidade de Brasília (UnB) – Adotará o Enem no segundo vestibular de 2010. A 
modalidade a ser empregada será decidida este ano. 
 
2 - Universidade Federal de Goiás (UFG) – Já utiliza 20% da nota do Enem na primeira 
fase do seu processo seletivo. Outras propostas de uso do Enem estão em discussão. 
 
3 - Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) - Já utiliza 20% da nota do Enem 
combinada à nota do vestibular. Outras propostas de uso do Enem estão em discussão. 
 
4 - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) – Em 2009, adotará o Enem 
como 1ª fase e para o preenchimento de vagas remanescentes. Em 2010, adotará como 
fase única. 
 
5- Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD) - Em 2009, adotará o Enem para 
o preenchimento de vagas remanescentes do vestibular. A instituição analisa a 
possibilidade de usar o exame para preencher parte das vagas ou todas em 2010. 
 
Região Sudeste 
 
1 – Universidade Federal do ABC (UFABC) – Adotará Enem como fase única e para o 
preenchimento de vagas remanescentes 
 
2 – Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) – Em fase de decisão  
 
3 – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – Todos os cursos adotarão Enem  
pelo menos como 1ª fase e para o preenchimento de vagas remanescentes. 
 
4 – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – O Enem 
será utilizado como fase única, já em 2009, para preencher 50% das vagas do processo 
seletivo e para as vagas remanescentes. A outra metade será preenchida por meio do 
vestibular seriado (nesta modalidade, a 3ª etapa do vestibular seriado é a nota do Enem).  
 
5 – Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Adotará Enem como 1ª fase em 2010. 
 
6 – Universidade Federal de Viçosa (UFV) – A partir de 2009, o Enem comporá 50% da 
nota final do vestibular e será adotado como critério para preencher as vagas 
remanescentes. 
 
7 – Universidade Federal Fluminense (UFF) – O Enem será utilizado para compor parte 
da nota da 1ª fase. A nota do Enem também servirá como bônus de 10% a 15% para 
compor a nota da segunda fase de alunos das redes públicas. 
 
8 – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – Adotará o Enem como 
fase única já em 2009 e para o preenchimento das vagas remanescentes.  
 
9- Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) – Em fase de decisão 
 



10- Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) – Adotará o Enem como fase única e 
para preencher vagas remanescentes 
 
11 – Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – Em fase de decisão 
 
12 – Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) – Adotará o Enem como 1ª fase já em 
2009. 
 
13  - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – O aluno poderá optar entre usar a 
nota do Enem na primeira fase ou fazer o vestibular tradicional. Utilizará o Enem para as 
vagas remanescentes. 
 
14 – Universidade Federal de Lavras (UFLA) – O Enem será utilizado como fase única. 
A instituição também manterá o processo seriado de ingresso, em que a nota do Enem 
compõe a 3ª fase, além de utilizar o exame para as vagas remanescentes. 
 
15 – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Em fase de decisão para o 
processo seletivo de 2011. 
 
16 – Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – Já adota o Enem como 50% da 
nota da prova de Conhecimentos Gerais da 1ª fase. Em fase de decisão para o processo 
seletivo de 2010. 
 
17- Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) - 10% a 25 % das vagas 
(percentual em discussão) serão preenchidas pelo Enem, como fase única. Os alunos que 
quiserem poderão usar a nota para a primeira fase do processo seletivo. O exame será 
usado também para preencher as vagas remanescentes. 
 
18 – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)  - Adotará o Enem 
como fase única e para preencher vagas remanescente já em 2009. 
 
19 – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Adotará o Enem como primeira 
fase.  
 
Região Sul 
 
1. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – (UFRGS): Em fase de decisão 
 
2. Universidade Federal do Rio Grande – (FURG): Adotará o Enem como parte da nota 
(50%) e para vagas remanescentes; 
 
3. Universidade Federal de Pelotas – (UFPEL):  Adotará o Enem em fase única e para 
as vagas remanescentes a partir de 2009; 
 
4. Universidade Federal de Santa Catarina – (UFSC):  Em fase de decisão  
 
5. Universidade Federal do Paraná (UFPR): Em fase de decisão 
 
6. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM): Em fase de decisão  
 



7. Universidade Tecnológica Federal do Paraná – (UTFPR): Adotará o Enem em fase 
única e discute adotar para vagas remanescentes; 
 
8. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – (UFCSPA): Adotará 
o Enem em fase única e para o preenchimento de vagas remanescentes a partir de 2009. 
 
9. Universidade Federal do Pampa – (UNIPAMPA): Adotará o Enem em fase única a 
partir de 2010 e discute adotar para vagas remanescentes; 
 
 
Região Nordeste 
 
1- Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF: Adotará o Enem em 
fase única e para vagas remanescentes a partir de 2009. 50% das vagas serão 
reservadas para estudantes de escola pública.  
 
2 - Universidade Federal da Bahia – (UFBA): Adotará fase única para os quatro cursos 
de Bacharelado Interdisciplinar e o curso superior de tecnologia. Está em discussão o 
preenchimento de vagas remanescentes.  
 
3-  Universidade Federal do Maranhão – (UFMA):  Adotará o Enem em fase única e 
para vagas remanescentes a partir de 2009.  
 
4. Universidade Federal de Sergipe – (UFS): Em fase de decisão.  
 
5. Universidade Federal do Piauí – (UFPI): Adotará fase única para 50 % das vagas de 
todos os cursos e para preencher vagas remanescentes a partir do processo de 2009. 
 
6. Universidade Federal de Pernambuco – (UFPE): Adotará o Enem para 1ª fase. Está 
em discussão o preenchimento de vagas remanescentes; 
 
7. Universidade Federal Rural de Pernambuco – (UFRPE): Adotará o Enem em fase 
única e vagas remanescentes a partir de 2009.  
 
8. Universidade Federal do Ceará – (UFC): Em fase de decisão  
 
9. Universidade Federal da Paraíba – (UFPB):  Em fase de decisão  
10. Universidade Federal Rural do Semi-Árido – (UFERSA): Adotará o Enem em fase 
única e para o preenchimento de vagas remanescentes a partir de 2009; 
 
11. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – (UFRN):  Em fase de decisão 
 
12. Universidade Federal de Alagoas – (UFAL): Em fase de decisão.  
 
13. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – (UFRB): Em fase de decisão. 
 
14. Universidade Federal de Campina Grande – (UFCG): Em fase de decisão.  
 
Região Norte 
 



1 – Universidade Federal da Amazônia (UFAM) – A nota do Enem será usada como 
fase única para preencher 50% das vagas do processo seletivo. As outras 50% serão 
preenchidas por meio de avaliação seriada. O Enem também será usado para preencher 
vagas remanescentes. 
 
2- Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) – Não utilizará o Enem nos 
processos seletivos de 2009 e 2010. 
 
3 – Universidade Federal do Acre (UFAC) – Em fase de decisão 
 
4 – Universidade Federal de Roraima (UFRR) – Em fase de decisão 
 
5 – Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Em fase de decisão 
 
6 – Universidade Federal do Tocantins (UFT) – Em 2009, 25% das vagas serão 
preenchidas pelo uso do Enem como fase única 25% das vagas remanescentes também 
serão preenchidas pelo Exame. 
 
7 – Universidade Federal do Pará (UFPA) – Em fase de decisão 
 
8 – Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) – Em fase de decisão 
 
 
Universidades Novas (PLs em tramitação no Congresso Nacional) 
 
1.Universidade Federal da Integração Latino-Americana-UNILA: Adotará o Enem em 
fase única. A operacionalização do processo está em discussão; 
 
2. Universidade Federal da Integração Amazônica – UNIAM:  Adotará o Enem em fase 
única; 
 
3. Universidade Luso Afro-Brasileira- Universidade-UNILAB: Adotará o Enem em fase 
única. A operacionalização do processo está em discussão; 
 
4. Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS:  Adotará o Enem em fase única. 
Aluno de escola pública terá bônus. 
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