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RESUMO 

Após a criação do SINAES em 2004, que centraliza a avaliação das instituições de ensino 

superior, o curso de graduação e o desempenho dos alunos, o ENADE tornou-se no Brasil a 

principal forma de avaliar e medir o desempenho do discente, impactando na nota da IES, a 

qual tem um forte interesse em um resultado positivo. Este trabalho teve como objetivo 

identificar que ações (ou a falta delas) foram utilizadas pelas IES públicas e privadas de 

Uberlândia que afetaram no desempenho do ENADE dos cursos área de negócios nas edições 

de 2006 a 2012. Para atender ao objetivo, a metodologia utilizada foi, quanto à abordagem, 

qualitativa e, quanto aos objetivos, descritiva, além da utilização de coleta de dados através de 

levantamento bibliográfico, análise documental e realização de entrevistas semiestruturadas. 

Foi realizado estudo multicasos em 4 IES de Uberlândia nos cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Como resultado, conclui-se que a IES pública não 

possui ações pontuais direcionadas para a mobilização da sua estrutura para o ENADE; já as 

IES particulares possuem ações direcionadas para a realização da prova, tendo sido as ações 
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de sensibilização e preparação dos alunos e dos professores, para o ENADE, consideradas 

como fundamentais para a melhoria do resultado do exame. 

 

Palavras-chave: Ensino; ENADE; Ciências Contábeis; Desempenho Acadêmico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Visando a acompanhar o desempenho dos alunos de graduação, foi criado pela Lei n° 

10.861, de 14 de abril de 2004 - em substituição ao Exame Nacional de Cursos - o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O SINAES tem como objetos de 

avaliação três componentes principais: as Instituições de Ensino Superior (IES); os cursos de 

graduação; e o desempenho dos estudantes. Desse modo, são contemplados na avaliação 

aspectos que giram em torno do ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, 

desempenho dos alunos, gestão da IES, corpo docente, instalações e outros aspectos (INEP, 

2013).  

Após a criação dessa nova modalidade de avaliação dos cursos, o ENADE tornou-se, 

no Brasil, a principal forma de avaliação e medição de desempenho de alunos de cursos 

superiores (POLIDORI; ARAÚJO; BARREYRO, 2006), cujo objetivo é “aferir o rendimento 

dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e 

competências” (INEP, 2013).  

Embora o ENADE seja parte de um processo avaliativo composto por demais objetos, 

e esteja relacionado ao desempenho individual (discente), seus efeitos são institucionais. 

Nesse sentido, e conforme a Lei do SINAES (Art. 5º, § 9º), o resultado de cada discente 

avaliado não é apresentado, contudo divulgam-se separadamente os resultados do ENADE 

por instituição, permitindo assim que se compare o desempenho de cada IES. Mediante o 

desempenho do discente no ENADE, são fornecidos os parâmetros para a aderência dos 

conteúdos contidos nas matrizes curriculares de forma a permitir às IES a avaliação dos seus 

próprios cursos (FARIA et al., 2006). 

Depreende-se, conforme exposto, que o desempenho obtido no ENADE tem 

significativas implicações institucionais, pois esse é um dos parâmetros que norteiam a 

qualidade do ensino superior da IES e conduzem a implantação de políticas públicas para 

melhorar a eficiência do ensino.  

A avaliação do desempenho acadêmico, por meio do ENADE, é apontada ainda como 

um indicador da contribuição da IES à formação profissional do estudante, conforme tratam 

Neves e Domingues (2006, p.2): “A preocupação em se avaliar a formação do estudante é 

pertinente [...] uma boa qualificação profissional se faz necessária para que seja possível o 

indivíduo se inserir no mercado de trabalho”, portanto, segundo esses autores, a formação 

profissional está enraizada na formação acadêmica obtida na IES. 

A relação entre a formação acadêmica e profissional é destacada por Silva (2008), 

apontando que as atenções devem se voltar para em como as IES estão “provendo, 

quantitativa e qualitativamente, os seus estudantes” a fim de realmente prepará-los ou deixá-

los em condições mínimas para o exercício da profissão que escolheram. 

De modo a verificar como as IES se qualificam e, a partir de então, determinar quais 

as variáveis que influenciaram no resultado do ENADE/2006, Neves e Domingues (2006) 

pesquisaram o desempenho obtido no exame dos cursos de administração, contabilidade, 

economia e direito em IES privadas e públicas do Estado de Roraima. A pesquisa apresenta 

como fatores qualitativos da IES a estrutura física, os materiais de apoio pedagógico, a 

estrutura curricular e a qualificação do corpo docente como base para determinar se as 
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variáveis como dedicação ao trabalho, formação e aperfeiçoamento profissional do docente, e 

relação estudante/vaga impactam no desempenho do ENADE.  

Outros fatores também são pesquisados para identificar os aspectos que impactam no 

desempenho do ENADE, tais como, a vivência acadêmica do discente (SILVA; GOMES; 

GUIMARÃES, 2008) e o engajamento mútuo da IES, do corpo docente e a qualidade do 

ensino (NICOLINI; XAVIER; AYRES, 2011), ou, ainda, as implicações do conteúdo 

curricular como fator de impacto no desempenho do exame (CRUZ, 2012).  

Na esteira dos estudos acerca do desempenho no ENADE, a partir dos resultados 

alcançados pelas IES privadas e pública na cidade de Uberlândia, nas edições do Exame em 

2006, 2009 e 2012 dos Cursos da área de negócios - Ciências Contábeis, Administração e 

Economia - a presente pesquisa busca responder à seguinte questão: quais fatores afetaram o 

desempenho das IES pesquisadas? 

Para responder à questão proposta, o objetivo deste trabalho é identificar que ações (ou 

a falta delas) foram utilizadas pelas IES pública e privadas de Uberlândia que afetaram o 

desempenho do ENADE dos cursos na área de negócios nas edições de 2006 a 2012. 

 O trabalho encontra-se dividido em 5 seções, incluindo esta introdução. A seção 2 trata 

do referencial da pesquisa a respeito do ENADE, abordando sua finalidade e estrutura e 

destacando outras pesquisas já realizadas a respeito de avaliação de desempenho em IES. A 

seção 3 descreve o percurso metodológico da pesquisa; já a seção 4 apresenta a análise e 

discussão dos dados e, por fim, na última seção, são feitas as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL 

 

2.1 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

Em todo o mundo, são utilizados testes de desempenho nos sistemas de ensino, os 

chamados achievement educacional (RYANS; FREDERIKSEN, 1995), tendo como principal 

objetivo medir o que o estudante aprendeu e se esse conhecimento pode ser empregado em 

processos seletivos ou para incentivar o aprofundamento dos estudos (WOOD, 1987). No 

Brasil, esse tipo de teste foi adotado na década de 90, por meio do Exame Nacional de Cursos, 

mais conhecido como Provão, cuja realização ocorreu entre os anos de 1996 e 2003, 

marcando assim o início de um sistema de avaliação do ensino superior (SANTOS; 

AFONSO, 2012).  

No modelo adotado pelo Provão, os resultados das avaliações eram divulgados, e os 

conceitos (escalas de A até E) eram registrados no histórico escolar do aluno, servindo esse 

resultado de base para o recredenciamento de cursos, conforme ressaltam Santos e Afonso 

(2012, p.3): “cursos que obtivessem conceitos D e E nos últimos três exames poderiam ser 

fechados”. 

A transição do Exame Nacional de Cursos para o ENADE em 2004 ocorre, de acordo 

com Verhine, Dantas e Soares (2006), em função da mudança de foco – deixa de ser uma 

avaliação da aprendizagem e passa a ser uma avaliação para a aprendizagem - e objetivo do 

ENADE de modo a cobrir deficiências do Provão, dentre eles: a falta de articulação do exame 

com os demais componentes de avaliação da educação superior e sem uma visão geral da 

qualidade de cada instituição; a imposição do Provão (de fora para dentro) sem participação 

das instituições; ênfase nas competências finais específicas de cada área de conhecimento e 

com foco no desempenho individual; e, ainda, o Provão concentrava seus esforços em 

aspectos regulatórios, confundindo os conceitos de avaliação e regulação. 
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A partir da transição em 2004, modificações conceituais foram implementadas no 

ENADE para atender o objetivo de “aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação 

em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências” (INEP, 2013), ou 

seja, avaliar os estudantes dos cursos de graduação ingressantes e concluintes como forma de 

mensurar o conhecimento somado durante a sua trajetória acadêmica, as competências 

profissionais e suas respectivas habilidades acadêmicas (POLIDORI; ARAÚJO; 

BARREYRO, 2006), buscando avaliar os conhecimentos na área em que esse estudante está 

inserido, bem como conhecimentos de formação geral que são comuns para todos os campos 

de conhecimento (VERHINE; DANTAS; SOARES, 2006). 

Além disso, buscou-se abranger o maior número de participantes, conforme abordam 

Nicolini, Xavier e Ayres (2011, p.4): “até o ano de 2006 o ENADE era aplicado por 

amostragem, sendo os alunos obrigados a fazer o exame, selecionados pelo MEC, com a 

permissão para que outros alunos fizessem o exame voluntariamente” e, a partir de 2009, a 

aplicação do ENADE passou a ser universal, obrigando os alunos a prestar os exames. 

Se as modificações têm buscado relacionar cada vez mais o estudante no universo da 

IES, quanto à abrangência do conhecimento adquirido, à estrutura curricular e à maior 

participação de discentes, o exame é composto por outros critérios que impactam na nota. De 

acordo com Bittencourt et al. (2010), o ‘peso’ da nota passa pela avaliação do Conceito  

Preliminar do Curso (CPC). Além disso, a pesquisa desses autores analisa o efeito das 

ponderações utilizadas no CPC e o impacto que as mudanças teriam sobre os conceitos de 

curso oferecidos pelas IES privadas e federais. 

É importante salientar que, embora o ENADE seja um importante referencial de 

desempenho, ele não é o único. Nesse sentido, Bittencourt et al. (2010) chamam a atenção 

para a supervalorização desse critério e buscam avaliar outros aspectos que têm sido 

incorporados ao ENADE. Segundo os autores, a implantação do Índice de Diferença de 

Desempenho (IDD) - na segunda edição - neutralizou o efeito da nota na comparação entre as 

IES privadas e públicas, ao considerar o que foi acrescentado pela IES ao aluno em razão de o 

ENADE não distinguir se os alunos saem bem da faculdade porque já eram bons antes do seu 

ingresso ou se a instituição ofereceu um ensino de qualidade. 

Quanto ao CPC, Bittencourt et al. (2010) esclarecem que ele serve como um indicador 

que consubstancia diferentes variáveis e traduze os resultados da avaliação de desempenho de 

estudantes, infraestrutura e instalações, recursos didático-pedagógicos e corpo docente. Dessa 

forma, os seguintes itens são ponderados nas notas técnicas sobre o CPC (INEP, 2013): 

 35% - IDD (Indicador de Diferença entre o Desempenho Observado e Esperado), que 

mostra o quanto o aluno aprendeu na faculdade; 

 20% - nota dos concluintes; 

 15% - proporção de professores com doutorado; 

 7,5% - proporção de professores com mestrado; 

 7,5% - regime de trabalho dos professores (dedicação parcial ou integral); 

 7,5% - boa infraestrutura, de acordo com a opinião dos alunos; 

 7,5% - boa organização didático-pedagógica, segundo a opinião dos estudantes. 
 

Brito (2008) e Bittencourt  et al. (2010) alertam que mesmo as modificações e 

melhorias inseridas em cada edição do ENADE devem ser feitas mediante análises rigorosas 

quando se comparam cursos e IES e os próprios critérios do ENADE quanto às ponderações 

do CPC.  

Num primeiro momento, muitos resultados são divulgados equivocadamente ao se 

buscarem critérios de ranqueamento que carregam um tom popularesco e propagandístico. 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

5 

 

Outro aspecto, conforme Brito (2008), diz respeito aos critérios do ENADE, como o IDD que 

avalia a diferença entre a nota de ingressantes e concluintes e com isso quer apresentar um 

indicador de valor agregado; ou, ainda, a comparação entre as provas de diferentes cursos, 

cuja única comparação é no componente de formação geral de um mesmo ano do exame. 

Além do CPC, Brito (2008) faz uma breve abordagem, sem maiores questionamentos, 

do Índice Geral de Curso em que se avaliam através de média ponderada os conceitos dos 

cursos de graduação e pós-graduação das IES a fim de serem utilizados como referencial 

orientador das comissões de avaliação institucional. 

Pereira (2010), objetivando analisar as repercussões do ENADE na gestão dos cursos, 

no currículo e no planejamento da Universidade de Brasília, aponta alguns pontos negativos 

do ENADE. Para o autor, o método de aplicação do exame, a formulação das provas, a 

obrigatoriedade, a padronização e as formas de punição são os elementos que dão razões às 

críticas e colocam em xeque a legitimidade do ENADE. 

Pereira (2010) destaca ainda que, dentre tais críticas, sobressai a opinião da 

comunidade acadêmica da universidade pública de que o ENADE não se constitui como um 

processo democrático e participativo, repercutindo pouco na dinâmica da organização dos 

cursos e das instituições. 

Entretanto, algumas instituições vêm adotando ações, visando a um maior alinhamento 

com o ENADE. Pode-se citar o caso da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), que, 

para alcançar tal alinhamento, fez uma série de modificações didático-pedagógicas, por meio 

do incremento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e de acomodações na estrutura 

física e de alocação docente, com destaque para as seguintes atividades (TUMOLO, 2010): 

 Planejamento e execução de disciplinas de forma integrada; 

 Desenvolvimento de projetos integradores e de atividades interdisciplinares; 

 Aplicação da metodologia de Resolução de Problemas e Estudo de Casos como 

estratégias de ensino e avaliação; 

 Realização de semanas temáticas acadêmicas e eventos com profissionais 

envolvidos com o mercado de trabalho; 

 Incremento da bibliografia complementar e atualização constante dos conteúdos e 

competências vinculadas às disciplinas; 

 Utilização de metodologias ativas de ensino, principalmente, por meio da pesquisa 

e da extensão; 

 Manutenção da monitoria como atividade de apoio pedagógico permanente; 

 Realização de investimentos na titulação e na formação dos docentes, assim como 

na vinculação dos mesmos ao curso; e 

 Qualificação das salas de aula e dos laboratórios e investimentos em recursos 

materiais e equipamentos que favoreçam a aprendizagem. 

 

Por sua vez, Andriola (2009), em pesquisa feita na Universidade Federal do Ceará 

(UFC), destaca alguns fatores e ações realizadas pela instituição associados aos cursos que 

obtiveram notas 4 e 5 no ENADE, sendo eles: 

 Instalações físicas amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário adequado à 

formação universitária; 

 Adequação dos espaços pedagógicos (laboratórios e salas de aula) ao número de 

alunos; 

 Adequação dos equipamentos de informática e laboratoriais aos objetivos de 

formação pretendidos pelos cursos; 

 Disponibilidade dos docentes para orientação extra sala de aula; 
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 Participação dos discentes em projetos de pesquisa e extensão, coordenados pelos 

professores do curso; 

 Proporção significativa de discentes que está totalmente satisfeita com seus 

respectivos cursos, o que pressupõe um elevado grau de motivação dos alunos para 

o aprendizado. 

 

As referências ora apresentadas servem para direcionar o enfoque dado pelas IES 

privadas e públicas quanto à preparação dos discentes, de modo geral, e, especificamente, 

para o ENADE. Conforme proposto neste estudo, as investigações acerca das variações do 

desempenho do exame, no decorrer de suas edições de 2006, 2009 e 2012, estão relacionadas 

às Instituições de Ensino Superior, aos cursos de graduação e ao desempenho dos estudantes 

de modo a serem compreendidas no conjunto de elementos determinados pelo SINAES e 

coordenados pelo INEP. Portanto, as estratégias e as causas que afetaram o desempenho dos 

cursos de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Administração, no período considerado, 

passam a ser analisadas à luz das pesquisas e dos fatores que esses estudos relacionam como 

impactantes no resultado do ENADE. 

2.2 Estudos Anteriores Sobre Desempenho Acadêmico 

O desempenho acadêmico é resultante de uma diversidade de fatores, como: a 

formação do quadro docente; a estrutura da instituição de ensino; a forma de organização do 

ensino, bem como aos atributos dos próprios discentes no que tange à forma como utilizam 

seu tempo; e às variáveis demográficas, entre outras (MIRANDA et. al, 2013). 

Paiva (2008) analisa o desempenho do ensino superior de um modo geral e coloca que 

o desempenho depende, sobretudo, do compromisso de todos os atores envolvidos no 

processo – IES, docentes e discentes. Nesse sentido, Cruz (2009) relaciona a relevância do 

currículo direcionado a atender tanto as diretrizes curriculares do MEC quanto considerar um 

balanceamento entre as disciplinas específicas das Ciências Contábeis e outras áreas do 

conhecimento. O autor suporta ainda a questão do envolvimento multidisciplinar e holístico 

focado numa estrutura curricular que enfatize o desenvolvimento de competências cuja 

responsabilidade de professores e da instituição acadêmica é promover a aprendizagem global 

e a ação crítica.  

Vários trabalhos discutiram o desempenho das IES, englobando o papel dos 

professores, alunos, entre outros, na obtenção da pontuação no ENADE. Santos, Cunha e 

Cornachione Jr. (2009) analisaram notas dos cursos de Ciências Contábeis do Estado de 

Minas Gerais no ENADE 2006, destacando a qualidade técnica do docente e seu esforço 

como fator de grande interferência no desempenho dos estudantes e dos cursos de Ciências 

Contábeis.  

Bittencourt et al. (2010) atribuem ao melhor desempenho no ENADE condições como 

a formação dos professores, em especial, das IES públicas, com maior número de professores 

com doutorado e em regime integral ou parcial de dedicação. O estudo desses autores faz uma 

série de considerações sobre os itens do CPC – como o percentual de docentes com doutorado 

, apontando as diferenças entre as IES públicas e privadas.  

De modo geral, as IES públicas apresentam resultados melhores na atribuição do 

desempenho dos alunos, perfil do corpo docente e características institucionais, fatores que a 

pesquisa revela se forem equilibrados podem fazer com que resultados em ambas as IES 

sejam equivalentes. 

Uma das principais características que impactam nessa performance é a capacitação 

dos professores. Paola (2009) apresenta argumentos que mostram que professores com 
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diferentes características, tanto de experiência quanto de produtividade em pesquisa, afetam 

positivamente no desempenho dos alunos em exames das disciplinas durante o curso e em 

cursos subsequentes. O capital humano e social do professor é importante no crescimento e 

corrobora efeitos sobre o desempenho dos alunos individualmente e em grupo. 

Em relação ao elaborador de políticas públicas, prevalece o sentido numérico, 

estatístico, cujo resultado não se volta à compreensão dos processos envolvidos e, sim, na 

direção de indicadores, e – conforme reforça Brito (2008), o resultado é usado para alocar 

recursos. A autora corrobora a visão de Paola (2009) quanto à preparação do professor, assim 

como a posição de Bittencourt et al.(2010) sobre o conjunto de elementos que devem compor 

o processo avaliativo, integrando a formação do docente, os recursos da IES e a própria 

condição do discente. 

Miranda, Casa Nova e Cornachione Jr. (2013) identificam que as IES públicas, em 

decorrência de processos seletivos mais concorridos, selecionam os alunos potencialmente 

mais preparados, o que pode contribuir para que os resultados médios dessas instituições 

também sejam maiores. Essa constatação é identificada no desempenho do ENADE de alunos 

ingressantes e concluintes com maior índice de correlação das notas de ambos. Numa análise 

conjunta, os resultados apurados apontam que a qualificação acadêmica é a única que está 

significativa e positivamente associada ao ENADE.  

 Ainda, de acordo com Silva (2008), as IES poderiam implementar os seguintes 

projetos: a) Investimento nos primeiros anos para nivelar o conhecimento em disciplinas 

como português e matemática; b) Testes periódicos de aferição de conhecimento; c) Projetos 

integradores entre disciplinas vertical e horizontalmente à matriz curricular; d) Conjugar o 

ensino às bases do conhecer, saber fazer, saber viver juntos e saber ser; e) Avaliações com 

conteúdos específicos e, em seguida, com conteúdos interdisciplinares; f) Priorizar as 

questões reflexivas em detrimento de questões memorísticas. 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

Para alcançar o objetivo da pesquisa, foi feito um estudo multicasos em 4 instituições 

de ensino superior de Uberlândia-MG, sendo três instituições privadas (A, B e D) e uma 

instituição pública (C). Nas instituições A e B, foram pesquisados os cursos de Administração 

e Ciências Contábeis; na instituição C, os cursos e Administração, Ciências Contábeis e 

Ciências Econômicas e, na D, o curso de Administração. 

Conforme Yin (2005), o estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um 

evento contemporâneo em seu contexto real, sobretudo, quando os limites entre o contexto e o 

fenômeno não estão claramente evidentes.   

O estudo multicasos permite que o pesquisador estude dois ou mais sujeitos, 

organizações, sem a necessidade de perseguir objetivos de natureza comparativa (TRIVIÑOS, 

2007). 

A pesquisa é, quanto à abordagem, qualitativa, uma vez que trabalha 

predominantemente com dados qualitativos, ou seja, a informação coletada pelo pesquisador 

não é expressa em números, ou esses representam um papel menor na análise (DALFOVO; 

LANA; SILVEIRA, 2008). 

Em relação aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva, pois, segundo 

Triviños (2007), pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. 

Como técnica de coleta de dados, utilizou-se: (1) levantamento bibliográfico, 

buscando levantar informações e dados já publicados relacionados ao tema estudado; (2) 

análise documental; (3) realização de entrevistas semiestruturadas com os coordenadores e 

diretores dos cursos de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Administração das IES 
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públicas e privadas de Uberlândia-MG que participaram das versões do ENADE nos anos de 

2006, 2009 e 2012. 

 Na Instituição A, foram entrevistados os coordenadores dos cursos de Administração 

(Entrevistado 1A) e Ciências Contábeis (Entrevistado 2A). Na instituição B, também foram 

entrevistados os coordenadores dos cursos de Administração (Entrevistado 3B) e Ciências 

Contábeis (Entrevistado 4B). Já na instituição C, o coordenador do curso de Administração 

(Entrevistado 5C) e os diretores do curso de Ciências Econômicas (Entrevistado 6C) e de 

Ciências Contábeis (Entrevistado 7C). E, na instituição D, a coordenadora acadêmica (8D).  

As entrevistas foram realizadas entre a segunda quinzena de novembro e a primeira 

semana de dezembro de 2013, sendo gravadas e transcritas na íntegra. A duração média das 

entrevistas foi de 30 minutos, totalizando em 58 páginas transcritas. 

Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. Bardin (2011) 

coloca que a análise de conteúdo abrange a explicitação, sistematização e expressão do 

conteúdo de mensagens, objetivando a efetuação de deduções lógicas e justificadas a respeito 

da origem dessas mensagens (quem as emitiu, em que contexto e/ou quais efeitos se pretende 

causar por meio delas). 

A partir do referencial teórico, foram estabelecidas as seguintes categorias utilizadas 

para a análise dos dados coletados: 

- Fatores relacionados aos docentes, como, por exemplo, formação e qualificação 

acadêmica; 

- Fatores relacionados aos discentes, como, por exemplo, comprometimento com o 

curso, compreensão sobre o significado e importância do ENADE; 

- Fatores relacionados à IES, como, por exemplo, infraestrutura, diretrizes curriculares, 

ações de sensibilização, conscientização e preparação para o ENADE. 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Caracterização das Instituições e dos Entrevistados 

 Os quadros 1 e 2 trazem uma breve caracterização das instituições e dos entrevistados.  

 
Quadro 1: Caracterização das instituições de ensino superior pesquisadas 

Instituição 

Ano de início de 

funcionamento 

da instituição 

Cursos Pesquisados 

Ano de início de 

funcionamento 

do curso 

Notas obtidas no ENADE 

2006 2009 2012 

A 2000 Administração 2000 3 3 4 

Ciências Contábeis 2002 3 2 3 

B 
2003 

Administração 2003 SC* 2 3 

Ciências Contábeis 2003 SC* 2 3 

 

 

C 
1969 

Administração 1969 5 5 5 

Ciências Contábeis 1969 4 5 3 

Ciências Econômicas 1969 4 4 3 

D 2000 Administração 2000 3 4 4 

Legenda: SC: Sem classificação 
Fonte: Elaborado a partir da pesquisa de campo  

 

As informações mostram que a Instituição pública C é a mais antiga na oferta dos 

cursos de graduação, enquanto que as demais, que são privadas, oferecem cursos de 

graduação há menos tempo, ou seja, a partir de 2000, 2002 e 2003, respectivamente. 
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Quadro 2: Caracterização dos entrevistados 

Entrevistado 
Instituição a que está 

vinculado 

Ano em que 

ingressou na 

instituição 

Cargo 

Ano em que iniciou 

o exercício do 

cargo 

1A A 2004 Coordenador 2009 

2A A 2012 Coordenador 2012 

3B B 2006 Coordenador 2009 

4B B 2011 Coordenador 2013 

5C C 2007 Coordenador 2013 

6C C 2003 Diretor 2006 

7C C 2009 Diretor 2013 

8D D 2002 Coordenador 2013 

Fonte: Elaborado a partir da pesquisa de campo 

 

Nas IES´s A e B, foram entrevistados os Coordenadores de cursos, enquanto, na 

Instituição C, um coordenador e dois diretores e, na Instituição D, um coordenador. É 

importante ressaltar que neste trabalho não é feita a distinção de gênero. 

4.2 Fatores das IES e seu Impacto no ENADE 

 O ENADE é considerado como importante por todos os entrevistados, embora, em 

algumas falas, os entrevistados colocam algumas críticas a tal instrumento de avaliação, como 

pode ser exemplificado pelos trechos transcritos a seguir: 

O ENADE é importante no sentido de mensurar e avaliar realmente a educação [...] 

Quem fizer um bom uso do ENADE, com certeza, vai ter um curso melhor e 

obviamente, vai ganhar um pouco mais com isso na formação mais adequada do 

profissional lá na frente (ENTREVISTADO 1A). 

 

O ENADE é um exame nacional que procura avaliar competências e habilidades dos 

vários cursos. Acho que tem uma importância decisiva à medida que aponta 

requisitos mínimos para cada curso para cada área de conhecimento. Então a 

importância é uma importância estratégia no sentido de avaliar os nossos discentes 

quando entram e quando saem da Instituição, ou seja, permite verificar o valor 

adicionado que a Instituição propiciou aos seus estudantes (ENTREVISTADO 6C). 

 

 Para levantar os fatores e ações das IES que pudessem ter impacto nos resultados do 

ENADE, utilizaram-se as categorias de análise: fatores relacionados aos docentes; fatores 

relacionados aos discentes; e fatores relacionados à IES, conforme descrito na metodologia. 

 Os fatores relacionados aos docentes foram citados apenas nas falas dos entrevistados 

5C, 6C, 7C e 8D, no que tange à dedicação, envolvimento e preparo desses profissionais. 
 

Nossos professores sempre foram e continuam sendo professores todos 40 horas 

dedicação exclusiva, portanto tem uma obrigação (e tem cumprido isso) com retidão 

no sentido de atendimento dos alunos, no sentido de envolvimento dos alunos com a 

pesquisa e outras atividades e de tirar dúvidas dos alunos, desde as mais elementares 

até aquelas mais complexas. Então estas características estruturais é que são 

importantes na orientação do nosso alunado (ENTREVISTADO 6C). 

 

[...] o corpo docente da instituição melhorou muito de 2007 para cá, muito, muito, 

muito, em relação a titulação, em relação a preparação do docente, de trazerem pra 

cá, pessoas comprometidas mesmo (ENTREVISTADO 8D). 

 

Os nossos professores são bem preparados também, eles são envolvidos, eu to 

falando assim, no geral tem mais professores preocupados com isso do que aqueles 

que não são. Acho que os professores se preocupam em fazer um bom trabalho, acho 
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que os professores se preocupam em trazer coisas mais novas, eu acho que poucos 

professores estão na mesmice. Eu acho que isso influi, então essa parcela maior de 

professores que estão comprometidos (ENTREVISTADO 5C). 

 

Os professores são bem qualificados, compromissados, são envolvidos com o curso, 

com pesquisa (ENTREVISTADO 7C). 

 

 Em se tratando dos fatores relacionados aos discentes, um dos fatores citados foi o 

comprometimento com o curso, tendo em vista que, pela fala do Entrevistado 3B, os alunos 

foram considerados pouco comprometidos; pelos  Entrevistados 6C, 7C e 8D, eles foram 

considerados comprometidos e, na fala do Entrevistado 4B, os alunos são considerados 

comprometidos a partir do meio do curso, quando têm mais consciência a respeito do curso e 

da importância dele para a carreira.  
 

Bom, aquela questão, né, de regra geral, sem querer ser injusto. Uma pequena 

parcela, que seria uns 10% que se interessa, isso já jogando muito, realmente são 

alunos que tem, que desenvolve, que faz todas as atividades propostas e além até 

então, se interessam de fato (ENTREVISTADO 3B). 

 

Nós consideramos que os nossos alunos do curso [...] têm um comprometimento 

com o curso (ENTREVISTADO 6C). 

  

Um ponto também colocado pelo Entrevistado 1A e, também, pelo Entrevistado 2A 

foi a baixa autoestima do aluno em relação à profissão e ao curso, sendo esse um ponto que 

também vem sendo trabalhado pela instituição. 
 

Então qual que é o processo que nós estamos fazendo agora, por exemplo: palestra 

nós fizemos, quarta feira da semana passada, com membros do CRC de BH. Foi 

justamente nessa linha. De trazer pra eles. A linguagem o que o palestrante 

trabalhou foi justamente pra cobrir todos os períodos. Na palestra dele teve uma 

viagem por todo esse processo, mas trabalhar a autoestima do aluno. Autoestima do 

aluno da seguinte maneira: ele saber que a profissão que ele está sendo preparado, 

que ele tá ingressando nela, não é algo subsidiário, que vem depois de outra 

profissão, estão juntas (ENTREVISTADO 2A). 

 

 Tratando de maneira mais específica no que se refere ao ENADE, o Entrevistado 6C 

coloca alguns fatores responsáveis pela desmotivação do aluno para a realização da prova no 

ano de 2012, e o Entrevistado 5C cita a boa preparação do aluno antes do ingresso no curso 

como algo que também impacta o resultado do ENADE. 
 

Uma avaliação corrente é que não teria ocorrido na edição de 2012 um envolvimento 

maior de todos os alunos da universidade em função do processo de paralisação da 

greve nacional que envolveu todo o sistema universitário público federal no ano de 

2012, isto teria provocado reflexos importantes na motivação dos alunos pro 

ENADE (ENTREVISTADO 6C). 

 

Um dos fatores (para o desempenho do ENADE) é a preparação do estudante, é a 

preleção que o curso tem, isso eu acho que é um fator, o aluno da administração ele 

é bem selecionado (ENTREVISTADO 5C). 

 

Ainda em relação ao ENADE, o Entrevistado 1A colocou que os alunos não tinham 

consciência a respeito do exame, mas que essa situação se alterou a partir de um trabalho de 

sensibilização do discente. 
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 Quanto aos fatores relacionados à IES, a sensibilização dos alunos para o ENADE foi 

observada em todos os cursos pesquisados, exceto no Curso de Ciências Contábeis da 

instituição C. Já a preparação do aluno para o exame foi identificada nas falas dos 

entrevistados de todos os cursos das instituições A, B e D. Já a instituição C não promove 

ações de preparação dos alunos, considerando todos os cursos pesquisados. As falas a seguir 

exemplificam essas situações: 
 

A gente passa boa parte do curso preparando o aluno pro ENADE. Nós fizemos um 

trabalho contando com o apoio da direção acadêmica, direção geral, fizemos um 

trabalho de aumentar a carga horária desse pessoal, em matérias de nivelamento 

(ENTREVISTADO 1A). 

 

A consequência do ENADE, o resultado, nós tivemos uma ação controlada do 

preparo desses alunos no 2º semestre de 2012. Foi uma ação que repercutiu no 

resultado das notas, o que nós estamos fazendo e, pensando nas próximas 

avaliações: a avaliação interdisciplinar (AVIN) é um dos critérios para poder 

mensurar isso (ENTREVISTADO 1A). 

 

Na disciplina Tópicos Especiais nós estaríamos trabalhando efetivamente os 

conteúdos vistos ao longo dos anos passados do aluno na faculdade só que sob a 

ênfase do ENADE. Nós temos também a questão da avaliação interdisciplinar 

(AVIN) que procura, na formatação da mesma prestigiar os conceitos relacionados 

ao ENADE (ENTREVISTADO 2A). 

  

Nós tivemos 2 ações, essa do caderno geral, que é um simulado na verdade, uma 

forma de entender as questões e nos encontros pedagógicos que foram feitos ano 

passado, que a direção tomou por conta de fazer este encontro tendo como tema o 

ENADE.  E tem também as lições específicas na sala de aula (ENTREVISTADO 

3B). 

 

Existem outras formas de estar melhorando. Uma é através do Simulado que é 

aplicado aos alunos como forma deles estarem conhecendo como é o padrão de 

provas do ENADE. Além disso existe o Comitê de Avaliação Interna que 

semestralmente ele faz avaliação da instituição junto ao corpo docente e discente 

(ENTREVISTADO 4B). 

 

Além da sensibilização, não existe nenhuma ação específica para o ENADE. Nós 

temos algumas atividades já de longa data como os nossos seminários [...] que 

ocorrem anualmente, já tá na sua décima quarta edição, o Pet, o diretório acadêmico. 

Enfim, existe um apoio institucional da parte da direção do Instituto, para estas 

entidades, a atlética também que é, tem uma importância grande no sentido do 

envolvimento dos alunos com o ambiente acadêmico daqui do curso 

(ENTREVISTADO 6C). 

 

Os coordenadores anteriores, eles sensibilizam os estudantes que são selecionados a 

compareceram à prova, é... eu desde que estou como coordenadora e na outra prova 

[...] agora um trabalho de preparar o aluno pra fazer essa prova não existe 

(ENTREVISTADO 5C). 

 

Não houve sensibilização dos alunos, pois entendeu-se, naquela ocasião, que a 

preparação desses ao longo do curso já é suficiente e que não havia necessidade de 

sensibilização para o ENADE (ENTREVISTADO 7C). 

 

 Outro fator relacionado às IES é a sensibilização e treinamento dos professores para o 

ENADE, que foi identificado nas falas de todos os entrevistados das instituições A, B e D. Na 

instituição C, apenas o curso de Ciências Econômicas realiza ação de sensibilização dos 
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professores; nos demais cursos, não há sensibilização, nem preparo dos professores para o 

exame. 
Nós fizemos uma sensibilização em 2012, 2011, partindo do pressuposto dos 

resultados ruins que foi o primeiro ENADE de 2009, né. Então nós fizemos a 

sensibilização dos professores nos aspectos de entendimento disso daí, de entender 

que esta ferramenta, que isso é lei, não tem como descumprir e uma forma no 

sentido do professor compreender o trabalho que o ENADE faz (ENTREVISTADO 

3B). 

 

A Instituição realiza encontros pedagógicos com os professores, trazendo outros 

profissionais da área da pedagogia, outras pessoas que trabalham com a questão do 

ENADE como forma de estar sensibilizando os professores com relação à forma do 

processo, como que deve conduzir os alunos neste processo de conhecimento do 

ENADE. Então a Instituição promove alguns eventos onde traz palestrantes ou até 

mesmo através das reuniões pedagógicas como forma de sensibilização dos 

professores (ENTREVISTADO 4B). 

 

Nós temos feito permanentemente junto aos nossos docentes (todos os nossos 

docentes são dedicação exclusiva) uma orientação no sentido de valorização destes 

exames nacionais, que, aliás, são componentes curriculares obrigatórios sem o qual 

o aluno não obtém o seu título de graduação.  Não existe nenhuma ação específica, 

mas uma ação permanente que visa mostrar aos professores a importância do 

envolvimento junto aos alunos que possam ter participação (ENTREVISTADO 6C).  

 

Preparação com os professores nem com os coordenadores, nunca existiu 

(ENTREVISTADO 7C). 

 

[...] a gente, em reuniões com professores, a gente conversa sobre esta questão, 

como eles formatam as questões, o que eles estão querendo mostrar, porque, de uma 

certa forma, dentro dos conteúdos deles, nas suas avaliações, eles começam a 

colocar alguma coisa, já desde o primeiro período, que assim, numa forma que o 

aluno saiba também numa prova de ENADE interpretar aquela questão. Então, os 

professores, [...], eles são orientados. A gente tem sempre contatos, pega em bancos 

de dados, questões que trabalham em ENADE, tem muita discussão[...] 

(ENTREVISTADO 8D). 

  

Quanto às diretrizes curriculares, os entrevistados das instituições A e B declararam 

que fizeram alteração na matriz curricular dos cursos em função do ENADE. Já os 

entrevistados da instituição C consideram que o projeto pedagógico do curso está alinhado 

com as diretrizes do MEC e, consequentemente, atende ao conteúdo do ENADE, mas não foi 

realizada nenhuma alteração na matriz do curso e no projeto pedagógico em função do exame. 

A instituição D realizou em 2007 uma atualização do projeto pedagógico, mas para atender ao 

que o mercado busca nos profissionais, como competências gerenciais, comportamentais e 

técnicas, o que também se encontra atrelado às exigências do MEC. 
 

Em face do resultado de 2006, o que nós fizemos em relação, quais medidas 

tomadas mediante aquele momento, que foi insatisfatório, foi o que? Proposta de 

uma nova matriz [...] , nova disposição e organização curricular (ENTREVISTADO 

3B). 

O projeto pedagógico do curso é bom e consegue dar conta na sua integralidade da 

formação do aluno para que ele desempenhe bem, não apenas no ENADE, mas eu 

toda sua inserção no mundo do trabalho ou o currículo precisa passar por ajustes de 

tal sorte a melhorar a formação do aluno (ENTREVISTADO 6C). 
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Nós tivemos uma reestruturação dos cursos e consequentemente da questão dos 

Projetos Pedagógico, já como uma forma de tá atualizando isso (ENADE), então 

dentro de uma IES privada é isso que algo que a todo o momento ela vai buscar 

(ENTREVISTADO 2A). 

 Em relação à infraestrutura, os entrevistados 4B, 6C e 8D declararam que realizaram 

alterações na infraestrutura, porém somente 4B considera essa alteração como algo que 

influencia a nota do ENADE. Os demais relataram que isso não é pensado especificamente 

para o ENADE, mas como uma ação de melhoria contínua da instituição. 

 O entrevistado 7C apenas colocou que a infraestrutura atende as necessidades do 

curso, e os entrevistados 3B e 5C, que a estrutura oferecida pela instituição ainda apresenta 

pontos negativos. 
A questão estrutural mesmo, física com o prédio novo aqui do lado e reparação do 

antigo, que é o nosso, por exemplo, da Administração, pinturas constantes. Mas 

material, de Datashow, isso é incipiente, muito fraco ainda (ENTREVISTADO 3B). 

 

Recentemente nós ampliamos nossos laboratórios de pesquisa que se situam aqui 

também no Campus [...] para que os alunos pudessem ter uma interação com 

atividades aplicadas entre o curso e as suas atividades aplicadas entra a sala de aula e 

a aplicação. Então isto também nós consideramos importante, mas não se trata de 

ações específicas, mas são ações de melhorias contínuas da infraestrutura material e 

de recursos humanos (ENTREVISTADO 6C). 

 

O Entrevistado 6C destaca outros fatores relacionados ao contexto das IES que 

acabaram influenciando no desempenho dos alunos na edição do ENADE de 2012, o que está 

explícito na fala a seguir: 
 

Fatores específicos quanto ao processo de seleção, as mudanças em relação aos 

processos seletivos da universidade, em relação à lei de cotas, em relação ao próprio 

impacto do Reuni à medida que cria cursos em áreas próximas e criam cursos em 

regime integral, que envolve, que os alunos permaneçam na instituição o tempo 

todo. Então é preciso avaliar mudanças curriculares que eventualmente em algum 

curso possa, eventualmente também pode ter um papel importante ou currículos que 

estão defasados já algum tempo, chegada de novos docentes, a universidade passa 

em geral e aqui no instituto [...] também não poderia ser diferente 

(ENTREVISTADO 6C). 

 

O Quadro 3 apresenta as categorias analisadas de acordo com a teoria, relacionando-a 

por sua vez ao conteúdo das entrevistas, conforme demonstrado a seguir: 

 
Quadro 3: Relação Categorias de análises versus conteúdo das entrevistas nas IES 

Categorias Autores Fatores 
Cursos 

1A 2A 3B 4B 5C 6C 7C 8D 

Docentes 

Tumolo (2010); Santos, 

Cunha e Cornachione 

Jr. (2009); Paiva 

(2008); Bittencourt et 

al.(2010) 

Titulação; formação e 

qualidade técnica dos 

docentes. 

    X X X X 

Andriola (2009); Paiva 

(2008) 

Disponibilidade dos 

docentes para orientação 

extra em sala de aula. 

     X   

Paola (2009) 

Professores com maior 

experiência e produtividade 

em pesquisa. 

    X X X  
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IES´s 

Tumolo (2010); 

Andriola (2009); Cruz 

(2012) 

Projetos interdisciplinares. X X       

Tumolo (2010); Silva 

(2008); Andriola (2009) 

Metodologias de ensino e 

apoio pedagógico. 
X X X X    X 

Tumolo (2010); 

Andriola (2009) 

 

Semanas temáticas 

acadêmicas e eventos com 

profissionais envolvidos 

com o mercado de trabalho. 

 X    X  X 

Material didático.         

Infraestrutura da Instituição.   X X X X X X 

Processos seletivos mais 

concorridos (IES públicas) 
     X   

Miranda, Casa Nova e 

Cornachione Jr. (2013) 
Diretrizes curriculares  X X X X    X 

Discentes 

Paiva (2008) 

Participação dos discentes 

em projetos de pesquisa e 

extensão. 

     X   

Andriola (2009) 

Proporção significativa de 

discentes satisfeitos com 

seus respectivos cursos. 

        

Miranda, Casa Nova e 

Cornachione Jr. (2013) 

Alunos com preparação 

prévia à entrada na IES. 
    X    

Cruz (2012) 
Comprometimento dos 

alunos com o curso 
     X X X 

Fonte: Elaborado a partir da pesquisa de campo 

 

 Analisando o Quadro 3, de acordo com as categorias e as abordagens dos autores, a 

categoria relacionada aos Docentes indica que os entrevistados da IES pública - identificada 

como C - destacam a titulação dos professores, a pesquisa e a orientação extra sala (destaque 

para entrevistado 6C), o que é apontado pelas abordagens teóricas, como fatores que 

contribuem tanto para a formação discente quanto para o desempenho no ENADE. 

 Com relação às IES’s privadas, apenas o entrevistado 8D aborda a questão da 

titulação, contudo, nos demais itens apontados pelos autores, os entrevistados dessas IES’s 

não priorizaram a pesquisa, titulação ou acompanhamento para orientação. 

 Quanto às próprias IES’s, segundo os coordenadores das instituições privadas (A, B e 

D), identificou-se que há um direcionamento às questões pedagógicas e de metodologia, 

assim como de diretrizes curriculares, apontados pelos entrevistados como fatores para nivelar 

os alunos e aproximar o conteúdo disciplinar ao conteúdo exigido no ENADE. No que tange a 

projetos interdisciplinares, apenas os coordenadores da IES A têm realizado trabalhos nesse 

sentido. 

 Acerca da estrutura das IES, foi abordado pela maioria dos entrevistados, exceto, por 

1A e 2A, que esse fator é levado em conta e pode interferir no resultado da aprendizagem em 

função das instalações físicas e do bem-estar dos alunos e professores, contudo não é 

prioritário para o resultado do Exame. 

 Em se tratando do quesito relacionado às semanas temáticas acadêmicas ou eventos 

com profissionais das áreas, são realizadas ações em duas instituições privadas, conforme 

relatam os entrevistados 2A e 8D, e em um curso da IES pública, de acordo com o 

entrevistado 6C. Esses eventos não são direcionados para o ENADE, mas entende-se que 

podem contribuir para o desempenho do aluno no exame.  

 A categoria acerca dos Discentes demonstra que, em relação à participação em 

atividades de projetos de pesquisa, apenas o entrevistado 6C ressalta o envolvimento dos 
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alunos. Quanto à preparação do discente antes de ingressar na IES, somente 5C enfatizou esse 

aspecto como fator de impacto para o ENADE. Já o comprometimento com o curso foi 

abordado pelos entrevistados 6C, 7C e 8D. 

  A pesquisa ainda questionou aos entrevistados os fatores que eles consideravam como 

os responsáveis pela melhoria (dois cursos das instituições A e os dois cursos da instituição 

B), manutenção (curso de Administração das instituições C e D) e piora (cursos de Economia 

e Ciências Contábeis da instituição C) na nota do ENADE. 

 Os entrevistados 1A e 2A consideraram que a melhoria da nota dos cursos foi 

decorrente da alteração na matriz curricular e também da sensibilização e preparação dos 

alunos e professores. Já os entrevistados 3B e 4B consideraram que foi a questão da 

sensibilização e preparação dos alunos e professores para o ENADE. No caso dos alunos, 

essas ações foram realizadas por meio de palestras e reuniões para orientação sobre o exame e 

também para reforçar a importância do mesmo (sensibilização), além da aplicação de 

simulado, avaliações interdisciplinares e criação de disciplinas cuja abordagem era voltada 

especificamente para o conteúdo do exame (preparo). 

 Já em relação aos professores, as ações de sensibilização consistiram na realização de 

reuniões, palestras e encontros pedagógicos sobre a importância do exame e de reforçar tal 

importância em sala de aula e a preparação por meio de orientação na elaboração de questões 

de prova que tivessem o formato parecido com o das questões do ENADE. 

 O entrevistado 5C considera que a manutenção da nota do curso ocorreu pelo preparo 

do aluno antes mesmo do ingresso no curso e também pela qualidade e envolvimento dos 

professores com o curso de Administração. 

 Já o entrevistado 7C diz que a queda da nota ocorreu devido à falta de conscientização 

do aluno em relação à importância do ENADE, colocando o seguinte: “e antes do ENADE 

acreditava-se que não era necessário sensibilizar os alunos, mas se eu soubesse hoje desse 

resultado, talvez eu tivesse tomado uma atitude diferente, conscientizando os alunos da 

importância do exame”. 

  O entrevistado 6C diz que a diminuição da nota é algo que ainda precisa ser 

investigado, mas que as mudanças em relação ao processo seletivo, Reuni, lei de cotas, 

entrada de professores novos, entre outros, pode ter impactado na queda do desempenho.  

O entrevistado 8D atribui a manutenção da nota ao rigor que a instituição mantém em 

todos os semestres no que tange à performance dos alunos. 

 É importante ressaltar que as ações de sensibilização ou conscientização dos alunos e, 

de sensibilização e preparação dos professores para o ENADE, não foram apontadas no 

Quadro 3, pois, na teoria pesquisada, não se encontrou qualquer referência em relação a esses 

aspectos, contudo tais ações emergiram das entrevistas realizadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo teve o propósito de identificar que ações (ou a falta delas) foram utilizadas 

pelas IES públicas e privadas de Uberlândia que afetaram no desempenho do ENADE dos 

cursos área de negócios nas edições de 2006 a 2012. Com base nas pesquisas bibliográficas e 

nas entrevistas realizadas com os gestores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e 

Ciências Econômicas das Instituições particulares e pública da cidade de Uberlândia – MG, 

conclui-se que a IES pública não possui ações pontuais direcionadas para a mobilização da 

sua estrutura para o ENADE. Já as IES particulares possuem ações direcionadas para a 

realização da prova. Os exemplos vão desde a conscientização dos docentes sobre a 

importância da nota para o curso, até a mobilização dos alunos. 
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Alguns discursos deixaram claro que, no caso da IES pública, esta não realiza ações 

específicas, pois acredita-se que o projeto pedagógico do curso deve ser responsável pelo 

desempenho dos alunos no ENADE. Esse comportamento a distancia das privadas que 

delinearam aulas denominadas simulados, aulas de reforços (ou revisão de conteúdo), 

avaliações interdisciplinares ou até mesmo readequação da estrutura curricular às vésperas 

dos exames. Tais ações podem ter contribuído para as melhorias dos indicadores dessas 

instituições. A partir desses resultados, e de acordo com o proposto por Neves e Domingues 

(2006) e Silva (2008), surge um convite para a reflexão que é qual o comprometimento da 

instituição do ensino: ter um projeto pedagógico que prepare os alunos para a vida 

profissional (e o ENADE é uma parte desta preparação) ou não se preocupar com a qualidade 

do curso (e talvez comprometendo a preparação dos mesmos para o mercado de trabalho), 

mobilizando os esforços para o ENADE e deixando de lado algumas ações importantes que 

farão falta na preparação do aluno. 

Fazendo uma comparação das ações dos cursos com as respectivas notas, na IES 

pública (exceto o curso de Administração), o resultado não foi satisfatório, talvez pela falta 

das referidas ações. Já nas IES privadas, instituições estas que realizaram ações específicas, 

houve uma melhora nas notas (como apresentado no Quadro 1). Apesar de ter ocorrido um 

decréscimo na nota do ENADE na IES pública, ainda assim, esta apresenta uma melhor 

classificação em relação à IES privada, indo ao encontro da pesquisa de Miranda, Casa Nova 

e Cornachione Jr. (2013). 

Para trabalhos futuros, sugere-se que se realizem pesquisas que possam entrevistar, 

além dos gestores dos cursos, os docentes e os discentes. Também, que se amplie o número de 

instituições para que se possam validar os resultados obtidos neste artigo ou, então, refutá-los. 
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