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Ofício nº 469/2019 – DIR 
Ref.: ENADE 

 

São Paulo, 07 de novembro de 2019. 

 
Ilmo. Sr. 
Dr. Alexandre Ribeiro Pereira Lopes 
Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas  
Educacionais Anísio Teixeira –INEP 
Setor de Indústrias Gráficas - SIG Quadra 4 Lote 327 
CEP: 70610-908           Brasília - DF  

 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, vem, por 

intermédio deste, informar que devido ao fato de cerca de 10 mil médicos se formarem no 

Estado de São Paulo este ano, nos reunimos em 06/11/2019 com as escolas médicas 

(privadas, estaduais e federais) para discutirmos a exigência de comprovação de presença 

na prova do ENADE para colação de grau. A solicitação que fazemos a seguir foi aceita por 

todos os envolvidos. 

 

Visto que não existe dependência do resultado final da prova para realização 

da colação de grau, gostaríamos de solicitar: – A emissão de documento 

comprobatório da presença do aluno no ENADE, ou a lista por faculdade dos 

alunos que realizarem o exame, num prazo de até 10 dias após a prova. 

 

Acreditando na equidade entre os formandos, achamos injusto esta 

diferença de entrada no mercado de trabalho, quase 60 dias após, devido à necessidade 

da lista final do ENADE, que somente será liberada em janeiro de 2020, uma vez que as 

escolas estaduais e municipais por não necessitarem prestar o ENADE  colarão grau em 

novembro e já obterão o registro no Conselho.  

 

Outro argumento, é que já temos muitos dos novos egressos com 

possibilidade de introdução no mercado de trabalho, em especial nas pequenas cidades e 
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periferias, residência médica e programa do governo, como ”Médicos do Brasil”, impedindo 

estes profissionais de exercerem tais funções. 

 

Por fim entendemos que, um documento comprobatório de presença dos 

formandos no ENADE, possibilitaria a colação de grau e a emissão do registro no Conselho 

Regional, garantindo tanto o benefício aos médicos recém formados e como à Sociedade.  

 

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos os protestos de elevada 

estima e consideração, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

Dra. Irene Abramovich 
Vice-presidente 

 

 


