COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº

, DE 2019

(Do Sr. IDILVAN ALENCAR)

Requer informações acerca do Exame
Nacional do Ensino Médio

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, com fulcro no art.50, §2º da Constituição
Federal, e nos termos dos arts. 115, I e 116 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Educação, por meio de
requerimento dirigido à pasta, as seguintes informações:
1. O Inep criou, por meio da Portaria nº 244, de 19 de março
de 2019, comissão para leitura transversal “a fim de
recomendar a não utilização de itens na montagem do
exame, mediante justificativa”. Sobre a referida comissão,
pergunta-se:
a. A comissão já finalizou os trabalhos e realizou a
leitura transversal dos itens?
b. Quem no Inep irá avaliar os resultados da
comissão?
c. O que será feito com os itens que foram
recomendados sua não utilização no exame?
d. Os itens passaram por um pré-teste e, para
constarem no Banco Nacional de Itens, tiveram seus
parâmetros aprovados nos termos da Matriz de
Referência. Quanto custa um item pré-testado no
Banco Nacional de Itens?
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e. Quanto custa uma edição de pré-teste de itens e
quantos itens são pré-testados por vez? Quantos
vão para o Banco Nacional de Itens?
f. Quantos itens foram não recomendados pela
Comissão?
g. Quantos itens não recomendados tiveram sua não
recomendação acatada pela Diretoria de Avaliação
da

Educação

Básica?

Quantos

itens

não

recomendados foram questionados pela Diretoria de
Avaliação da Educação Básica?
h. Os itens são sigilosos, mas as justificativas para sua
não recomendação não são. Quais as justificativas
apresentadas para a não recomendação do item?
i.

O que define a “pertinência com a realidade social”
e um “perfil consensual” de um item?

2. Com relação ao cronograma do ENEM, favor responder ao
que segue:
a. A prova está prevista para os dias 03 e 10 de
novembro. Para que as provas cheguem com
segurança nas salas de aula de todo Brasil, que dia
a impressão deve ser finalizada?
b. Para finalizar a impressão no dia previsto, que dia
deve iniciar a impressão?
c. Para iniciar a impressão no dia previsto, que dia a
gráfica deve receber a prova diagramada e pronta
para impressão?
d. Qual a data limite para contratação da gráfica?
e. Qual data limite para finalização da prova pelo Inep
(escolha dos itens, calibração da prova)?
f. Se um item que estava escolhido tiver sua
recomendação retirada, qual o impacto para a
qualidade da avaliação, dados os parâmetros da
TRI da prova e do item?
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g. A empresa para a entrega das provas já está
contratada? Qual a empresa? Qual o valor do
contrato?
h. A

empresa

de

aplicação

da

prova

já

está

contratada? Quais empresas ficarão responsáveis
pela aplicação em 2019? Qual o valor do contrato?
i.

Quantos inscritos tiveram na edição de 2019?

3. Com relação à contratação da gráfica:
a. O Inep publicou, no dia 19 de dezembro, o Edital
para a contratação da gráfica, que previa sessão
para o dia 07 de janeiro de 2019 no portal de
compras do governo federal. A referida sessão
ocorreu? Se sim, qual foi o resultado? Se não, quais
as justificativas?
b. As gráficas apresentaram suas propostas? Os
envelopes foram abertos? A licitação foi concluída?
Qual o resultado?
c. A impressão do ENEM dos últimos 10 anos foi
realizada pela gráfica RR Donneley, sem maiores
problemas de segurança e sigilo nestes anos. A
gráfica decretou falência e não participará da
concorrência esse ano. Quais outros processos no
país demandam impressão com esse nível de
segurança e sigilo na escala do ENEM? Existem
gráficas

desenvolvendo

trabalhos

similares

no

Brasil?
d. Qual o valor do contrato com a gráfica nos anos
anteriores?
4. Em relação ao futuro do ENEM:
a. Os custos do exame têm sido crescentes ao longo
dos anos e os riscos, neste formato, são elevados.
O exame é um instrumento importante para a
democratização do acesso ao ensino superior e, por
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isso, deve ser aprimorado. Qual o planejamento
estratégico do ENEM para os próximos 5 anos?
b. Em outros países, exames dessa natureza são
realizados por agendamento, via computador, com
várias

edições

por

ano,

aproveitando-se

da

característica da TRI de permitir a comparabilidade
entre edições. Há previsão de migrar para um
modelo menos centralizado, que reduza os riscos e
os custos do exame?
c. Quantos itens há no Banco Nacional de Itens? Qual
o planejamento para ampliação no número, de
forma a ter uma quantidade de itens que possibilite
a migração para novos modelos?
d. O ENEM pode ser um importante instrumento de
promoção de mudanças no ensino médio e de
implementaçãod

a

Base

Nacional

Curricular

Comum. Qual o cronograma para adaptação da
matriz do ENEM à BNCC?

JUSTIFICAÇÃO

O Exame Nacional do Ensino Médio mobiliza mais de 5 milhões
de estudantes anualmente. É a porta de acesso ao ensino superior em
instituições públicas e privadas de todo país, uma grande aposta dos jovens
para o futuro.
Pela sua relevância educação do país, merece toda a atenção
desta comissão, que deve buscar ter clareza dos processos e riscos envolvidos
e zelar para que o Poder Executivo para o bom andamento do exame.
As mudanças na equipe de gestão do Ministério da Educação e
no Inep, com a mudança do presidente, da Diretoria de Avaliação da Educação
Básica, da Diretoria de Gestão e Planejamento, responsáveis pela elaboração
das provas, pelas contratações e pela coordenação do processo, nos deixa
preocupados. O anúncio da falência da gráfica que imprimiu o ENEM nos
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últimos 10 anos também acendeu um sinal de alerta e, por isso, apresentamos
o presente requerimento de informações ao Ministro da Educação para
informar à sociedade o estado real do ENEM e, cumprindo o papel do
Legislativo, acompanhar e monitorar as ações do Poder Executivo.

Sala das Sessões, em

de

Deputado IDILVAN ALENCAR

de 2019.

