
Sisu



Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é uma 
plataforma digital no ar desde janeiro de 
2010 sendo desenvolvida pelo Ministério 
da Educação brasileiro e utilizada pelos 
estudantes que realizaram o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) para se 
inscreverem nas instituições de ensino 
superior que aderiram totalmente ou 
p a r c i a l m e n t e ,  c o m  u m a  c e r t a 
porcentagem de suas vagas, à nota do 
Enem como forma de ingresso, em 
substituição ao vestibular.

O QUE É O SISU

FONTE:  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Sele%C3%A7%C3%A3o_Unifica



O Sisu recupera automaticamente as notas 
que o candidato obteve no Enem e começa a 
selecionar os melhores para preencher as 
vagas de um mesmo curso, faculdade, turno 
e modalidade de concorrência (cotas ou 
ampla concorrência). O candidato com 
maior pontuação do Enem ocupa a primeira 
vaga, aquele que tiver a segunda maior 
pontuação ocupa a segunda vaga e assim 
por diante,  até que todas as vagas 
disponíveis sejam preenchidas. Por isso, 
quanto maior a pontuação no Enem, maiores 
as chances de passar no Sisu. 

COMO FUNCIONA O SISU

FONTE: https://www.mundovestibular.com.br/enem/sisu/como-funciona-
o -





PESOS E NOTAS MÍNINAS

Além de poderem exigir uma pontuação 
m í n i m a  n o  E n e m  p a r a  c o n c o r re r  a 
determinados cursos, as universidades 
participantes do Sisu podem dar pesos 
diferentes às notas das provas do Enem. Por 
exemplo: um curso de Engenharia pode 
atribuir um peso maior para as notas de 
Matemática, enquanto um curso de Letras 
pode dar um peso maior para as provas de 
Redação e Linguagens.Quando isso acontece, o 
sistema calcula automaticamente as notas do 
candidato e dá a ele uma nova pontuação de 
acordo com o peso de cada prova para aquela 
vaga. Por isso, pode ser que a sua pontuação 
geral mude, dependendo do curso que 
escolher no Sisu.
FONTE:  ht tps:/ /www.mundovest ibular.com.br/enem/sisu/como-funciona-o-
sisu#:~:text=Todo%20semestre%2C%20o%20Sistema%20de,precisam%20fazer%20o%20ves
tibular%20tradicional.



CÁLCULO SISU COM PESOS

A média simples é calculada somando as 
notas das cinco provas, incluindo a 
redação, e dividindo por cinco. A complexa 
é quando uma universidade estabelece 
peso para cada uma das provas, assim a 
média seria a soma das cinco notas 
multiplicadas pelos respectivos pesos e 
dividida pela soma dos pesos.

CALCULADORA SISU

PESOS UFRGS

SISU

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/como-calcular-media-enem.htm
http://www.ufrgs.br/sisu/termo-de-adesao-sisu-2019


GURU DO SISU

O Guru, mestre quando o assunto é Sisu, 
verifica no seu banco de dados em quais cursos 
e universidades a nota de um candidato seria 
suficiente para ser aprovado.  
O aplicativo requer apenas que o estudante 
informe o curso de interesse e/ou o estado e, 
em seguida, coloque quais notas tirou em cada 
área do Enem.  

Após essa etapa, basta clicar em “Quero ver o 
resultado!” e pronto, o resultado previsto é 
apresentado ao estudante.

Detalhar a nota é importante, pois há 
universidades que, dependendo do curso, 
consideram peso maior para determinadas 
áreas do Enem.  



Quem opta por participar das cotas do 
Sisu concorre somente com outros 
candidatos que também escolheram 
entrar pelas cotas, para o mesmo curso, 
universidade e turno. Existem também 
cotas para candidatos afrodescendentes e 
indígenas, além de outras “ações 
afirmativas” (vagas para quilombolas e 
pessoas com deficiência, por exemplo). As 
vagas para ações afirmativas não são uma 
obrigação legal, as universidades podem 
escolher oferecer esse tipo de benefício.

COTAS NO SISU

FONTE: https://www.mundovestibular.com.br/enem/sisu/como-funciona-
o-sisu



Tecnólogo: os cursos tecnólogos são cursos de 
graduação que duram de 02 a 03 anos. Como o 
tempo de duração é mais curto, o conteúdo é 
mais centralizado e focado na área.

 Licenciatura: essa modalidade de ensino tem 
praticamente a mesma base do curso de 
bacharelado, no entanto, a licenciatura tem 
matérias específicas, mais focadas em 
a s p e c to s  p e d a g ó g i co s  h a b i l i ta n d o  o 
profissional a atuar como professor na 
educação básica. 

Bacharelado: o curso de bacharelado é uma 
modalidade de curso superior que forma 
profissionais generalistas com sólidos 
conhecimentos em sua área e  amplo 
conhecimento da profissão.  

CURSOS OFERECIDOS



Diariamente, o Sisu calcula e divulga as 
notas de corte parciais para entrar em cada 
curso  com base  nas  notas  que  os 
concorrentes obtiveram no Enem e nas 
vagas disponíveis para um mesmo curso, 
turno, universidade e modalidade de 
concorrência. Dessa forma, o candidato 
pode consultar as notas de corte e verificar 
se tem pontuação suficiente para conseguir 
aquela vaga. Caso não tenha nota suficiente 
para passar, o Sisu permite mudar de curso 
quantas vezes quiser enquanto as inscrições 
estiverem abertas. Será considerada 
sempre a última opção que o candidato 
salvou no sistema.

DIVULGAÇÃO DIÁRIA

FONTE: https://www.estudarfora.org.br/enem-no-exterior/





Pela ordem, em primeiro lugar são 
avaliadas as notas obtidas na prova de 
linguagens. Depois, na prova de matemática 
e suas tecnologias. Se ainda assim o MEC 
estiver diante de duas notas iguais, terá de 
analisar as pontuações obtidas em ciências 
da natureza e,  por últ imo, ciências 
humanas. 

Em casos onde ocorrem o empate entre dois 
candidatos que obtiveram a mesma nota e 
pleiteiam a mesma vaga, o Sisu recorre às 
notas obtidas no Enem como critério de 
desempate. O primeiro critério é a nota da 
redação. Permanecendo o empate, é hora de 
verificar as notas obtidas nas provas 
objetivas.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE



A divulgação do resultado acontece na 
segunda-feira seguinte e os selecionados 
precisam fazer a matrícula pessoalmente 
na universidade para não perder a vaga.

Quando encerra o prazo das inscrições, o 
sistema classifica os candidatos com 
melhor desempenho no Enem para cada 
curso, turno, faculdade e modalidade de 
concorrência.

RESULTADOS

FONTE: https://www.estudarfora.org.br/enem-no-exterior/



Durante o período de inscrição no Sisu, o 
candidato pode consultar, em seu boletim, a 
sua classificação parcial na opção de curso 
escolhido.  A classificação parcial  é 
calculada a partir das notas dos candidatos 
inscritos na mesma opção. Portanto, é 
apenas uma referência e pode ser observada 
pelo estudante durante o período em que o 
sistema estiver aberto para as inscrições. Ao 
final do período de inscrição, é divulgada a 
lista de selecionados. No boletim de 
acompanhamento, o candidato pode 
consultar sua classificação e o resultado 
final.

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

FONTE: https://www.estudarfora.org.br/enem-no-exterior/



APROVADOS NA CHAMADA ÚNICA

Anteriormente, o sistema de seleção 
era dividido em duas chamadas. 
Atualmente, o programa conta apenas 
com uma chamada única Sisu, em que 
o s  p a r t i c i p a n t e s  p o d e m  s e r 
selecionados na 1º ou 2º opção de 
curso. Quem for selecionado nessa 
chamada não poderá participar da lista 
de espera. A lista é destinada apenas 
para os candidatos que não foram 
aprovados em nenhuma das opções de 
curso, podendo escolher apenas uma 
das opções de vagas definidas na fase 
de inscrição.





Para participar da lista de espera, o 
candidato deve acessar o seu boletim Sisu 
e manifestar o interesse no prazo 
especificado no cronograma. 
Pode participar quem não foi selecionado 
em nenhuma de suas opções na chamada 
regular, podendo escolher apenas uma 
das opções de vagas definidas na fase de 
inscrição.
Na lista de espera, é importante que o 
candidato acompanhe junto à instituição 
da vaga escolhida as convocações para 
matrícula.

LISTA DE ESPERA

FONTE: https://www.estudarfora.org.br/enem-no-exterior/







CRONOGRAMA 2021



PLANTÃO DE DÚVIDAS  
SOBRE O SISU

(51)99682-5742

Chama no Whats e
tire suas dúvidas com

a nossa equipe.
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