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Assessoria de Comunicação 
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DATA 12/11/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Interior 

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/sejusc-leva-documentacao-basica-a-comunidades-

indigenas-de-sao-gabriel-da-cachoeira/ 

TÍTULO Sejusc leva documentação básica à comunidades indígenas de São Gabriel da Cachoeira 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://www.fatoamazonico.com/sejusc-leva-documentacao-basica-a-comunidades-indigenas-de-sao-gabriel-da-cachoeira/
https://www.fatoamazonico.com/sejusc-leva-documentacao-basica-a-comunidades-indigenas-de-sao-gabriel-da-cachoeira/
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DATA 12/11/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/12/internos-do-centro-dagmar-

feitosa-se-inscrevem-para-realizar-enem-em-manaus.ghtml 

TÍTULO Internos do Centro Dagmar Feitosa se inscrevem para realizar Enem em Manaus 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Treze internos do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, em Manaus, estão inscritos 
para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de 
Liberdade (Enem/PPL). Professores que atuam na escola dentro da unidade 
intensificaram aulas preparatórias. 
 
As inscrições foram realizadas pela equipe da instituição. As provas serão aplicadas nos 
dias 10 e 11 de dezembro, a partir das 12h30 (horário de Brasília). 
 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/12/internos-do-centro-dagmar-feitosa-se-inscrevem-para-realizar-enem-em-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/12/internos-do-centro-dagmar-feitosa-se-inscrevem-para-realizar-enem-em-manaus.ghtml
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Neste ano, os candidatos que cumprem medidas socioeducativas terão mais recursos 
de atendimento, como prova em braile, com letra ampliada, tempo adicional e/ou 
mobiliário acessível. 
 
Segundo a titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc), Caroline Braz, na Escola Estadual Josefina de Melo, que funciona no local, os 
profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto trabalham com o Ensino 
de Jovens e Adultos (EJA) e intensificaram as atividades para preparar os alunos. 
 
“Todos os socioeducandos têm o direito à educação, conforme o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), e os professores buscam estimular os alunos com atividades 
voltadas para o contexto de cada um, oferecendo até aulas de reforço caso seja 
necessário”, afirmou a secretária. 
 
Desde 2011, o Enem PPL é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional 
(Depen). Detentas da Penitenciária Feminina de Manaus também recebem aulas 
preparatórias para o exame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/08/detentas-da-penitenciaria-feminina-de-manaus-recebem-aulas-preparatorias-para-enem.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/08/detentas-da-penitenciaria-feminina-de-manaus-recebem-aulas-preparatorias-para-enem.ghtml
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DATA 12/11/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Enem 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/178474/dagmar-feitosa-tem-13-internos-

inscritos-para-enem-2019 

TÍTULO Dagmar Feitosa tem 13 internos inscritos para Enem 2019 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Manaus- Em 2019, o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de 

Liberdade (Enem/PPL) contará com a participação de 13 internos do Centro 

Socioeducativo Dagmar Feitosa, unidade administrada pelo Governo do Amazonas, por 

meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). As 

provas serão aplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro, a partir das 12h30 (horário de 

Brasília), nas salas de aula da instituição. 

 

Os participantes do Exame que cumprem medidas socioeducativas, neste ano, terão 

mais recursos de atendimento, como prova em braile, prova com letra ampliada, tempo 

adicional e/ou mobiliário acessível. 

 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/178474/dagmar-feitosa-tem-13-internos-inscritos-para-enem-2019
https://d.emtempo.com.br/amazonas/178474/dagmar-feitosa-tem-13-internos-inscritos-para-enem-2019
https://d.emtempo.com.br/economia/178345/aluno-prejudicado-por-questao-logistica-pode-pedir-reaplicacao-do-enem
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Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, na Escola Estadual Josefina de Melo, que 

funciona no local, os profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto 

trabalham com o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e intensificaram as atividades para 

preparar os alunos. Ela destaca que as inscrições no Exame são realizadas pela equipe 

do Dagmar Feitosa. 

 

“Todos os socioeducandos têm o direito à educação, conforme o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), e os professores buscam estimular os alunos com atividades 

voltadas para o contexto de cada um, oferecendo até aulas de reforço caso seja 

necessário”, afirma a secretária, adiantando que o ano letivo se encerra no dia 9 de 

dezembro. “Procuramos engajá-los em tudo que é possível, e eles participam. 

Acreditamos que a educação é o melhor caminho”. 

 

O diretor da unidade, Antonio Juracy, reforça que os internos participam também de 

outras provas, como a Olimpíada Brasileira de Matemática e o Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), entre outros. 

 

“A educação é um dos alicerces para o redirecionamento da vida dos socioeducandos. A 

inclusão na escola propicia momento de reflexão e base para a construção de um novo 

projeto de vida”, comenta Juracy. “A escolarização e qualificação profissional ofertadas 

pelo centro garantem que os internos pratiquem o pleno exercício de cidadania”. 

 

Exame 
 

Desde 2011, o Enem PPL é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com o Ministério da Justiça 

e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). 

 

O exame tem como objetivo avaliar o desempenho escolar ao final da Educação Básica 

e o acesso à Educação Superior, além de contribuir para elevar a escolaridade dos 

internos. 

 

*Com informações da assessoria  

 

 

 

 

 

 


