
Aproveitamento das notas do ENEM no vestibular para o curso de Medicina 

 

Para Medicina, todos os candidatos realizam as provas do Vestibular da UNIFENAS. No 

entanto há duas modalidades de ingresso: Prova Tradicional OU Prova Tradicional + ENEM. 

Neste caso,  o candidato, caso queira, poderá aproveitar 20% da parte objetiva do ENEM + 

80% da prova Objetiva da Unifenas. A redação é somente a da Unifenas.  

 

O sistema do Vestibular fará a simulação do resultado com e sem a nota do ENEM. 

Prevalecerá o melhor resultado, ou seja, se com o ENEM a nota final da prova objetiva for 

menor, os dados do ENEM são excluídos automaticamente, e o candidato concorrerá apenas 

com os pontos obtidos na prova da Unifenas. 

 

Cálculo do resultado final -  Enem 2001 a 2008 

RF = POU x 0.80 + POE x 0.20 + PRU 

RF = Resultado Final 

POU = Prova Objetiva da UNIFENAS 

(número de questões x 2,38 (peso)) 

POE = Prova Objetiva do ENEM 

PRU = Prova de Redação da UNIFENAS 

(nota de 0 a 10 x 3,5(peso)) 

 

Cálculo do resultado final – Enem a partir de 2009 

RF = POU x 0.80 + POE / 40 x 0.20 + PRU 

RF = Resultado Final 

POU = Prova Objetiva da UNIFENAS 

(número de questões x 2,38 (peso)) 

POE = Prova Objetiva do ENEM (Ciências da Natureza e suas Tecnologias + Ciências 

Humanas e suas Tecnologias + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias + Matemática e suas 

Tecnologias) 

PRU = Prova de Redação da UNIFENAS (nota de 0 a 10 x 3,5(peso)) 

 

A parte objetiva da prova, abrangendo o conteúdo programático do Ensino Médio (Biologia, 
Química, Matemática, Física, Geografia, História e Português), tem 42 questões de múltipla 
escolha, com cinco alternativas, sendo apenas uma correta. Valor: 100 pontos. Havendo 
questão anulada, seu valor será distribuído equitativamente entre as questões válidas da 
respectiva prova.  
 
Todos os cartões de respostas (prova objetiva), de todos os inscritos, serão processados e 
listados na ordem decrescente de pontos. Porém, para correção das redações, o critério será 
de 7 (sete) vezes o número de vagas para cada câmpus. Portanto, serão classificados para o 
câmpus de Alfenas os 560 candidatos com a maior nota na prova objetiva, com ou sem 
aproveitamento da parte objetiva do ENEM. Para o câmpus de Belo Horizonte, 910 candidatos. 
Destes, serão convocados, em primeira chamada, os 80 candidatos com a maior pontuação 
total para o câmpus de Alfenas e 130 candidatos para o câmpus de Belo Horizonte.  
  



 


