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MEC prorroga inscrições 
do SiSU para domingo

LENTIDÃO

O Ministério da Educa-
ção (MEC) prorrogou as 
inscrições do Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU) 
até as 23h59, no horário 
de Brasília, de domingo, 
27. As inscrições encerra-
riam nesta sexta-feira, 25.

Desde o primeiro dia de 
inscrição, estudantes rela-
tam dificuldade de acessar 
o site e problemas na hora 
de fazer a inscrição. “O 
sistema está funcionan-
do de forma estável nesta 
quinta-feira e a lentidão 
eventualmente registrada 
resulta do volume massivo 
de acessos simultâneos. O 
MEC continua realizando 

O resultado da 
seleção está 
mantido para 
segunda-feira, dia 28

Lentidão 
registrada 
resulta do 
volume massivo 
de acessos

Inscrição do SiSU de candidata 
de Tangará tem dados logados 
por outra pessoa no RJ

PREOCUPAÇÃO

Uma estudante de Tan-
gará da Serra quase viu 
seu sonho de ingressar no 
ensino superior e fazer o 
curso de Medicina inter-
rompido, antes mesmo de 
iniciar. 

Nesta quinta-feira, 24 
de janeiro, o pai da estu-
dante, o servidor Heliton 
Luiz de Oliveira, contou 
que tentou cadastrar a fi-
lha no Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU) e esco-
lher a Universidade no 
Rio de Janeiro, no entanto, 
o sistema não efetivou a 
sua escolha. “Para minha 
surpresa recebi uma men-
sagem via whatsapp às 
11:16, de um número do 

Sistema foi 
acessado por outro 
estudante, que 
tentava inscrição

Me mandou 
algumas fotos 
comprovando 
que realmente 
estava logada

Print da conversa comprova erros no SiSU

Inscrições seguem até 23h59 de domingo
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Rio de Janeiro, dizendo 
que estava logado com os 
dados da minha filha na 
página do SiSU”, relatou o 
pai, em entrevista ao Diá-
rio da Serra. 

“Como eu duvidei da 
pessoa, ela me mandou al-
gumas fotos comprovando 
que realmente estava loga-
da com número do Enem e 
senha dela”, completou o 

pai, que na troca de men-
sagens com o estudante do 
Rio de Janeiro, o jovem ex-
plicou que “só fui entrar no 
site do SiSU e entrou direto 

(…) Apareceu do nada no 
meu computador”.

Preocupado, Oliveira 
registrou um Boletim de 
Ocorrência, a fim de res-
guardar os direitos de sua 
filha. “Até agradeci ele [o 
estudante], pela preocupa-
ção (…) e registrei um Bo-
letim de Ocorrência para 
me resguardar dos meus 
direitos”.

Já no período da tarde, 
Heliton Oliveira conseguiu 
um novo acesso, trocou a 
senha e inscreveu a filha 
para o curso de Medicina, 
com opções para Universi-
dade Federal de Mato Gros-
so (UFMT) e Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). 

“Mas agora ficamos com 
medo. Será que amanhã 
continua assim? Será que 
esse sistema não pode abrir 
o login para outra pessoa 
amanhã? (…) Vai que uma 
pessoa de má fé muda ela 
de faculdade. Agora ficou 

essa incerteza na cabeça da 
gente”.

Além do Boletim de 
Ocorrência, a família ten-
tou entrar em contato com 

o ministério da Educação, 
porém não obtiveram su-
cesso.

(Colaboração Lucélia 
Andrade)
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todos os procedimentos 
técnicos para que o siste-
ma continue estável”, dis-
se a pasta em nota enviada 
a imprensa. 

O MEC também deci-
diu rever as divulgações 
de nota de corte. “A par-
tir desta quinta-feira, 24, 
a atualização das notas 
de corte só será feita à 
zero hora e não mais em 
quatro horários ao longo 
do dia (7h, 12h, 17h30 e 
20h). A medida foi adota-
da para não prejudicar os 
estudantes que ainda não 

realizaram sua inscrição e 
melhorar o acesso devido 
ao alto tráfego existente”. 

As atualizações das no-
tas de corte só serão rea-
lizadas à zero hora desta 
sexta-feira, dia 25, de sá-
bado, dia 26, e de domin-
go, dia 27.

O resultado da seleção 
está mantido para segun-
da-feira, dia 28, conforme 
calendário divulgado an-
teriormente.

ACESSOS – Somente no 
segundo dia de inscrição, 
o Sistema chegou a regis-
trar, segundo o Ministério 
da Educação (MEC), 500 
mil acessos simultâneos. 
O número superou o má-
ximo de acessos ao mes-
mo tempo no primeiro 
dia, que foi 350 mil. 

Devido ao volume de 
acessos, o sistema regis-
trou lentidão, o que re-
sultou na prorrogação do 
prazo.


