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Apresentação
O Caderno de Graduação da UFU é um periódico 
anual, criado pela Diretoria de Ensino da Pró-
reitoria de Graduação da Universidade Federal 
de Uberlândia, para a abertura de um canal de 
comunicação acadêmica, visando contribuir 
com a reflexão sobre a educação brasileira 
nas temáticas pertinentes à graduação e à 
educação básica e profissional. 

Este primeiro número do Caderno traz uma abordagem do 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), um 
dos instrumentos do atual sistema de avaliação do ensino superior 
implantado no país, tema que se reveste de importância marcante 
na vida acadêmica dos alunos.  

O Caderno está dividido em três partes. 
A primeira, denominada Avaliação da Educação Superior 

Brasileira: um breve panorama, traça um rápido percurso das 
discussões e ações relativas à avaliação das instituições de ensino 
superior, que levaram à implementação, nas últimas décadas, de 
diferentes propostas de avaliação. Esta parte termina descrevendo 
os instrumentos avaliativos do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes), que atualmente disciplina todo o 
processo avaliativo dos cursos superiores brasileiros, destacando, 
entre esses instrumentos, o Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade).

A segunda parte, intitulada O Enade como parte da avaliação do 
Ensino Superior, trata do tema central do Caderno, que é, certamente, 
um ponto candente nas instituições de ensino superior, sejam elas 
públicas ou privadas. Além de conceitos e definições essenciais 
para o entendimento do exame, esta parte do texto contempla uma 
gama de informações básicas que envolvem, por exemplo, quem 
são os interlocutores desse processo avaliativo, a importância do 
exame na vida dos alunos, os instrumentos básicos utilizados: prova 
e questionários, os temas recorrentes nas provas nos últimos anos, 
os resultados e relatórios produzidos, a comunicação e a divulgação 
dos resultados, o boletim de desempenho do estudante, as notas 
geradas pelo Enade e sua articulação com os demais componentes 
da avaliação da educação superior.



Finalmente, a terceira parte, denominada Como se processa a 
avaliação das Instituições de Ensino Superior: algumas reflexões, 
traz textos opinativos de professores da UFU sobre a temática, com 
o objetivo de apresentar diferentes visões a respeito do sistema de 
avaliação do ensino superior que possam levar a uma reflexão sobre 
este processo. 

Essas três partes, independentes e não sequenciais de 
leitura, organizam-se a partir de um mesmo entendimento: o da 
importância de promover a reflexão e o debate crítico sobre este 
aspecto fundamental da política educacional em curso - o sistema 
de avaliação da educação superior -, tendo como pano de fundo 
o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, uma das 
ferramentas desse sistema.

Para facilitar a consulta às informações referentes à edição 2011 
do Enade, o Caderno de Graduação traz, ainda, um encarte com 
orientações objetivas sobre o exame, além de algumas “dicas” para 
auxiliar o estudante no seu desempenho no dia da prova.

O espaço de discussão está criado. Mais do que dar a palavra 
final sobre os diversos temas a serem abordados, o que esperamos 
é que ele se configure em uma rica mostra de diferentes e possíveis 
leituras no campo da educação superior brasileira e que sirva de 
estímulo para o debate mais amplo sobre as questões fundamentais 
que fazem parte da vida universitária. Críticas e sugestões que 
possam nos auxiliar na escolha das temáticas dos próximos 
números são bem-vindas.

Boa leitura para todos.



1ª parte
Introdução
Avaliação da Educação 
Superior Brasileira: um 
breve panorama
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Introdução
Avaliação da Educação Superior Brasileira: um breve 
panorama 
A lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que 
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes), marcou o início 
da implementação da Reforma da Educação 
Superior no nosso país. Tal sistema compõe-
se de um conjunto de três procedimentos 
avaliativos: avaliação das Instituições de 
Ensino Superior, avaliação dos Cursos de 
Graduação e avaliação do Desempenho dos 
Estudantes (Enade).

Para entender o contexto no qual o Sinaes foi elaborado e 
implantado, e como o Enade foi inserido nesse cenário, precisamos 
traçar um breve panorama das diversas experiências de avaliações 
institucionais e de avaliação da educação superior, realizadas nos 
últimos tempos no nosso país.

A primeira proposta de avaliação da educação superior brasileira, 
de forma mais sistematizada, remonta à década de 1960, quando 
o governo militar, que vigorou no país de 1964 a 1985, a título de 
modernização, submete a educação a um modelo “produtivista” de 
eficiência. O Grupo de Trabalho que propôs a Reforma Universitária 
de 1968 procede a um amplo diagnóstico e detecta a necessidade 
de incrementar o número de matrículas na Educação Superior. Tem 
início aí o crescimento acelerado da expansão da Educação Superior 
com um aumento exacerbado de instituições e de matrículas 
(ZAINKO, 2008). 

Na década de 1980, a avaliação da educação superior, até 
então concebida como forma de as Instituições de Ensino Superior 
(IES) prestarem contas à sociedade dos investimentos efetuados 
pelo setor público, ganha destaque e passa a ser entendida como 
instrumento para a implementação de políticas que permitissem a 
superação da crise em que vivia a universidade.  Neste contexto – e 
a partir de levantamento de dados e apreciação crítica da realidade 
da educação superior brasileira, com a finalidade de realizar uma 
avaliação comparativa de todo o sistema – surge, em 1983, o 
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Programa de Avaliação da Reforma Universitária (Paru), que tratou 
basicamente de dois temas: gestão e produção/disseminação 
de conhecimentos, utilizando-se de levantamento e análises de 
dados institucionais colhidos por meio de roteiros e questionários 
preenchidos por estudantes, professores e administradores (MEC, 
2003).

A partir do entendimento de que a avaliação é instrumento 
essencial no controle da educação superior, é criada, em 1985, 
a Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior, 
conhecida como a Comissão de Notáveis, que, a partir de consultas 
à sociedade e, em particular, à comunidade universitária, propôs 
soluções para os problemas da educação superior. O relatório Por 
Uma Nova Política Para a Educação Superior Brasileira, apresentado 
por essa Comissão, destacou como um dos mais graves problemas 
do ensino superior brasileiro a falta de parâmetros para que o 
governo tivesse uma política racional de alocação de recursos 
públicos, que fortalecesse as melhores instituições e induzisse 
as demais ao aperfeiçoamento (MEC, 1985). Indicava ainda que a 
avaliação do ensino superior fosse realizada a partir das seguintes 
dimensões: avaliação dos cursos, avaliação dos alunos, avaliação 
dos professores, avaliação didático-pedagógica do ensino, avaliação 
de servidores técnicos administrativos e avaliação das carreiras. 

As soluções propostas pela Comissão de Notáveis não atendem 
às expectativas do Estado quanto à forma de controle da educação 
superior e são reformuladas, significativamente, pelo Grupo 
Executivo para a Reforma da Educação Superior (Geres). Esse 
Grupo, utilizando uma concepção regulatória, segundo a qual o 
Estado supervisiona e controla a educação superior, apresentava 
a avaliação como contraponto à autonomia das instituições de 
ensino superior, dando destaque às dimensões individuais, seja do 
estudante, seja dos cursos e instituições, embora tenha mantido 
a preocupação com as dimensões institucionais. Na concepção 
do Geres, a avaliação de desempenho deveria cumprir papel 
importante tanto do ponto de vista do controle social da utilização 
de recursos, como também no processo de formulação de políticas 
e de estabelecimento de normas para o sistema educacional. Além 
disso, a alocação de recursos públicos deveria ocorrer em função 
do desempenho e deveriam ser direcionados, prioritariamente, às 
instituições com padrões internacionais de pesquisa e produção 
acadêmica, os Centros de Excelência (MEC, 1986).

O Geres é combatido de forma intensa pelo movimento 
docente que, por meio de sua associação, a Associação Nacional 
dos Docentes do Ensino Superior (Andes), lança a proposta de um 
padrão unitário de qualidade para a universidade brasileira. Nos 
primeiros anos da década de 1990, assiste-se no Brasil a existência 
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de modelos avaliativos em conflito que defendem pressupostos 
diversos de educação superior, pautados em diferentes concepções 
de avaliação. Neste mesmo período, surgem os primeiros relatos 
de experiências de avaliação, em instituições públicas, com uma 
perspectiva formativa, que põe em destaque a qualidade e a 
quantidade de atividades pedagógicas e científicas e as relações 
sociais e profissionais que se estabelecem nos âmbitos internos 
das instituições e nas vinculações com a sociedade mais ampla 
(MEC, 1986).

No governo Fernando Collor de Mello (1990-1992), a concepção 
de avaliação da educação superior, articulada às demandas da 
reforma do Estado, pautou-se em uma ação centralizadora e 
controladora por parte do Estado em relação às instituições de 
educação superior. A intenção de incrementar a eficiência e a 
produtividade dessas instituições preocupou o meio acadêmico 
e sofreu fortes resistências dos dirigentes e da comunidade 
universitária. Foram instituídas as Comissões de Especialistas de 
Ensino com a incumbência de prestar assessoria à Secretaria de 
Ensino Superior (SESu) na instalação de um processo permanente 
de avaliação, acompanhamento e melhoria dos padrões de qualidade 
do ensino superior (ZAINKO, 2008).

O curto período de governo Itamar Franco (1992-1994) foi 
marcado por um processo de diálogo e negociação positivos entre 
o MEC e a comunidade de educação superior, que conseguiu 
transformar, em parte, essa cultura de resistência à avaliação. 
Atendendo a uma demanda da comunidade acadêmica, foi criada 
a Comissão Nacional de Avaliação com o objetivo de estabelecer 
diretrizes e viabilizar a implementação do processo de avaliação 
institucional nas universidades brasileiras. A partir dos trabalhos 
dessa Comissão surge, em 1993, o Programa de Avaliação 
Institucional das Universidades Brasileiras (Paiub). 

Sustentado no princípio da adesão voluntária das universidades 
no processo avaliativo, o Paiub concebia a autoavaliação, ou 
avaliação interna, como etapa inicial de um processo que, uma vez 
desencadeado, se estendia a toda a instituição e se completava com 
a avaliação externa (MEC, 2003). Além disso, apostava na construção 
de práticas avaliativas participativas, contínuas e sistemáticas, 
afinadas com o debate público e com a função social da educação 
superior (ZAINKO, 2008).  Esse processo resgatou a legitimidade 
da avaliação, uma vez que o amplo debate então estabelecido 
com a comunidade universitária estimulou a adesão voluntária das 
instituições ao processo avaliativo. O Paiub logo recebeu incentivos 
e investimentos do MEC para o seu desenvolvimento, tornando-se 
um programa nacional.
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A experiência do Paiub incluiu, nos dois primeiros anos, mais de 
uma centena de universidades e, embora a experiência tenha sido 
curta, conseguiu dar legitimidade à cultura da avaliação e promover 
mudanças visíveis na dinâmica universitária. Seu ritmo declinou com 
a nova orientação avaliativa dada no governo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2003), quando foram criados mecanismos 
de avaliação em todos os níveis de educação: na educação básica, 
com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); no ensino 
médio, com o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e no ensino 
superior, com o Exame Nacional de Cursos (ENC).

O Exame Nacional de Cursos (ENC), que ficou popularmente 
conhecido como Provão, foi concebido como um instrumento de 
avaliação necessário para orientar as ações do MEC – no sentido de 
estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade 
do ensino – e para apoiar deliberações do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) sobre a renovação periódica do reconhecimento 
dos cursos de graduação (MEC, 2003). Os procedimentos adotados 
para as avaliações incluíam, necessariamente, a realização, a cada 
ano, de exames nacionais com base nos conteúdos mínimos 
estabelecidos para cada curso, previamente divulgados e destinados 
a aferir os conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos 
em fase de conclusão dos cursos de graduação (ZAINKO, 2008).

Foi planejada uma expansão gradual do número de cursos sob 
avaliação de modo a garantir cobertura de todas as áreas. As provas, 
formuladas pelas respectivas comissões de especialistas e aplicadas 
para o universo dos alunos concluintes dos cursos que estavam 
sendo avaliados, abrangiam dois tipos: provas mistas (compostas 
de questões de múltipla escolha e de questões discursivas) e 
provas constituídas totalmente por questões discursivas. A adoção 
de cada um desses tipos de prova era responsabilidade de cada 
comissão de curso. Na construção desse instrumento pressupunha-
se, como parâmetro de qualidade, a formação que os cursos 
deveriam proporcionar. Além da prova, os estudantes respondiam 
a dois questionários: um sobre suas condições socioeconômicas e 
suas opiniões sobre as condições de ensino do curso frequentado 
e outro sobre suas impressões sobre as provas.  A participação dos 
estudantes no exame era obrigatória e aqueles que se recusassem 
a fazê-lo não obteriam o diploma de graduação. 

A primeira edição do Exame Nacional de Cursos, realizada em 
1996, avaliou 616 cursos de três áreas de graduação. Gradativamente 
foram sendo incorporados novos cursos, até que, na sua última 
edição, em 2003, participaram 435.810 alunos, constituindo mais 
que 70% do total de alunos concluintes do país, em 704 municípios, 
abrangendo 5.890 cursos de 26 áreas. Ainda que no início, tenha 
encontrado forte resistência da comunidade acadêmica organizada, 
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esse exame tornou-se parte da cultura da educação superior do 
Brasil, levando a resultados que permitiram a classificação anual de 
desempenho dos cursos por instituição, baseada em uma escala 
de cinco níveis (A, B, C, D, E), sendo E o resultado mais baixo e A 
o melhor resultado possível na área (MEC, 2003). Esses conceitos 
forneceram feedback para os cursos e instituições quanto ao 
desempenho relativo de seus estudantes e ajudaram a orientar os 
futuros ingressantes em relação à escolha do curso e da instituição 
que o oferecia.

Ao processo gradual de implementação de um sistema de 
avaliação do ensino superior, que teve início, em 1996, com o 
Provão, e a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
desse mesmo ano, foram progressivamente implementados novos 
mecanismos de avaliação da educação superior: o Censo da 
Educação Superior, que disponibilizaria anualmente informações 
detalhadas e computadorizadas para cada instituição; a Avaliação das 
Condições de Ensino (ACE), procedimento utilizado pelo Ministério 
de Educação para o reconhecimento ou renovação dos cursos de 
graduação; a Avaliação das Condições de Oferta (ACO) e a Avaliação 
Institucional, responsável pela verificação das condições gerais de 
funcionamento dos estabelecimentos de educação superior. Esse 
sistema de avaliação, do qual o Provão fazia parte, na prática, nunca 
funcionou como um sistema integrado. Seus componentes não 
foram articulados uns com os outros e o Provão acabou assumindo 
o papel principal, permanecendo no centro do sistema.

Figura 1: Representação do Sistema Nacional da Avaliação, criado de maneira 
segmentada a partir do Provão (Fonte: VERHIN; DANTAS, 2005).

Na verdade, os resultados do Provão tenderam a uma alta 
instabilidade e, dessa maneira, não orientaram as políticas 
educacionais, as ações administrativas das instituições de ensino ou 
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a escolha do aluno com respeito à qualidade do curso. Além disso, 
uma vez que os testes foram aplicados apenas aos estudantes 
concluintes, o Provão não identificou os programas que realmente 
teriam contribuído com o nível de conhecimento do aluno. As 
instituições com processos e critérios de entrada mais severos 
tenderam a ser também aquelas cujos estudantes apresentaram os 
melhores desempenhos finais, independentemente da qualidade 
do curso (MEC/INEP, 2003).

O modelo do Provão foi também criticado por possíveis 
problemas de natureza políticoconceitual. Por exemplo, a adoção 
de um exame único e comum para todos os cursos no país, de 
alguma maneira, poderia impor um currículo unificado, dessa forma 
destruindo os esforços para diversificar o sistema de educação 
superior, dado o tamanho do país e a sua diversidade geográfica 
e demográfica. Além disso, seus testes tenderam a enfatizar mais 
os conteúdos específicos de cada área que as competências e 
habilidades e, assim, não foram capazes de captar os vários aspectos 
da aprendizagem que são valorizados na educação superior, dentre 
eles, especialmente, a habilidade de aprender sobre e de se adaptar 
a novas realidades (VERHIN; DANTAS, 2005).

Quando o governo Lula foi empossado, em 2003, era grande 
a expectativa de que o Provão deixaria de existir, mas no final 
daquele ano, o exame foi aplicado nos moldes antigos, de acordo 
com a legislação ainda vigente. Em paralelo, e como uma das 
primeiras ações do novo governo, foi constituída uma Comissão 
Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA), composta por 
docentes e estudantes, para propor um novo modelo de avaliação. 
Como resultado, foi elaborada a proposta para uma nova rede de 
avaliação, com componentes articulados e integrados, que após um 
período de discussão e negociação no Congresso, foi formalmente 
instituída. Nascia, assim, o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes), um programa que disciplina todo o 
processo avaliativo dos cursos superiores brasileiros. A sua missão 
é a de acompanhar a evolução da qualidade do ensino superior e 
permitir ao MEC a condução do processo de credenciamento ou 
renovação de credenciamento de instituições de educação superior 
e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 
de cursos de graduação (INEP, 2004). 

 “O Sinaes tem por finalidades a melhoria da qualidade 
da educação superior, a orientação da expansão da sua 
oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e 
efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais 
das instituições de educação superior, por meio da valorização de 
sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 
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respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e 
da identidade institucional” (Lei nº 10.861/04, art. 1º. § 1º).

O Sinaes baseia-se nos conceitos de integração e participação, 
enfatizando os valores democráticos e a responsabilidade social 
de cada instituição, respeitando sua identidade e autonomia, 
assegurando a diversidade da área. Nesse sentido, essa nova 
abordagem de avaliação articula duas dimensões: 1) avaliação 
educativa propriamente dita, de natureza formativa, visando 
à melhoria da qualidade e capacidade educacionais, sem, no 
entanto, desrespeitar a diversidade institucional e 2) regulação, 
envolvendo as tarefas de supervisão, fiscalização, credenciamento 
e recredenciamento das instituições de ensino superior e a 
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 
dos cursos, funções próprias do Estado. Ambas as dimensões, 
consideram a avaliação como uma atividade essencial para o 
aperfeiçoamento acadêmico, para a melhoria da gestão universitária 
e para a prestação de contas de seu desempenho para a sociedade 
(DIAS SOBRINHO, 2003).

Para coordenar e supervisionar o Sistema, assegurando o 
adequado funcionamento da avaliação, foi criada a Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), vinculada ao 
MEC, composta por 13 membros, dentre os quais cinco especialistas 
em avaliação ou gestão universitária, três oriundos de organizações 
representantes das universidades (corpo docente, discente e 
técnico administrativo), e cinco representantes de diversos órgãos 
do próprio MEC. É tarefa dessa Comissão, propor e avaliar as 
dinâmicas, os procedimentos avaliativos, assim como estabelecer 
as diretrizes para a constituição de comissões de avaliação nas 
instituições, formular propostas para melhoria das instituições, com 
base nos relatórios recebidos e estabelecer os critérios avaliativos, 
entre outros. Esta comissão tem plenos poderes decisórios 
sobre as questões burocráticas, pedagógicas e metodológicas da 
avaliação, sendo, portanto, responsável pela instituição e aplicação 
dos instrumentos avaliativos do Sinaes.

Esses instrumentos, que são aplicados em diferentes momentos 
do processo avaliativo, envolvem três modalidades: a avaliação das 
instituições, a avaliação dos cursos e a avaliação dos estudantes. 
Com eles, o Sinaes avalia diversos aspectos que giram em torno 
desses três eixos como a responsabilidade social, o desempenho 
dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações, 
o ensino, a pesquisa e a extensão, acreditando que “os resultados 
das avaliações possibilitam traçar um panorama da qualidade dos 
cursos e instituições de educação superior no País” (MEC, 2003). 

Desde o início, a responsabilidade pela avaliação de instituições 
e de cursos de graduação foi concedida ao Instituto Nacional de 
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Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão 
ligado ao Ministério da Educação, criado na década de 1930 e 
com suas atividades relacionadas à documentação, investigação 
e disseminação de informações. Em 1997, o órgão ganhou maior 
responsabilidade e independência, ao ser transformado em 
autarquia federal, com incorporação de outros departamentos 
do MEC ligados à estatística. A partir daí, a autarquia assume a 
responsabilidade de implementar projetos e sistemas de avaliação 
educacional, tanto da educação básica como da superior, bem 
como as pesquisas de financiamento e gasto da educação.  O único 
componente do sistema que permaneceu fora do domínio do Inep 
foi a pós-graduação, até hoje sob responsabilidade da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

A partir de 2004, com a criação da Conaes, o Inep teve o seu 
papel reduzido a uma participação operacional, sendo o responsável 
pela condução da avaliação de instituições, cursos e desempenho 
estudantil. Além disso, continua a designar as comissões de avaliação 
externa dos cursos e das instituições e a treinar, periodicamente, os 
avaliadores para realizar suas tarefas.

1. Os instrumentos avaliativos do Sinaes

A Avaliação das Instituições de Ensino Superior 
é o centro de referência e articulação do 
sistema nacional de avaliação, o organizador 
da coerência do conjunto. Seu objetivo é 
identificar o perfil e o significado da atuação 
das instituições, por meio das diversas 
atividades realizadas, como os cursos, os 
programas, os projetos, avaliando diferentes 
dimensões, as quais envolvem não apenas 
aspectos internos, mas da própria inserção 
da instituição na sociedade. A avaliação 
institucional se desenvolve em duas etapas 
principais: a autoavaliação, ou avaliação 
interna; e a avaliação externa, realizada in loco.

A autoavaliação é de responsabilidade de cada instituição que 
deve buscar obter a mais ampla e efetiva participação da comunidade 
interna. A autoavaliação pressupõe uma análise interna e constitui 
parte importante do processo avaliativo, visto como avanço 
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pedagógico na compreensão de avaliação como prática educativa. É 
conduzida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição, 
composta por representantes dos três segmentos da comunidade 
universitária e representantes da sociedade civil organizada.  A CPA 
tem atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos 
colegiados existentes na instituição e atua em consonância com as 
diretrizes para avaliação, estabelecidas pela Conaes. Cabe à CPA 
levantar e sistematizar os dados e as informações da instituição, 
produzir documentos e elaborar o relatório final, que é encaminhado 
à Conaes, para que ocorra a avaliação externa, que serve de 
referencial para o processo de credenciamento e recredenciamento 
das instituições.

A avaliação externa é feita por Comissões Externas de Avaliação 
Institucional designadas pelo Inep, segundo diretrizes estabelecidas 
pela Conaes, tendo como referência os padrões de qualidade 
para a educação superior brasileira, expressos nos instrumentos 
de avaliação, e os relatórios das autoavaliações. Esta etapa da 
avaliação é entendida como subsídio para formulação de políticas 
públicas educacionais e de gestão e financiamento das instituições. 
É subdividida em duas etapas, uma visita das comissões externas 
para conhecer, em detalhes, como são desenvolvidas as atividades 
da instituição; e a elaboração do relatório de avaliação institucional, 
que é encaminhado à Conaes para a emissão do parecer conclusivo. 

Como a avaliação interna já segue um roteiro especificado pelo 
Inep, as ações de avaliação interna e avaliação externa são realizadas 
de forma combinada e complementar, havendo, em ambas, plena 
liberdade de expressão e busca de rigor. 

O ciclo de avaliação institucional dura três anos, embora 
os resultados de algumas dimensões devam ser reportados 
anualmente. No fechamento de cada ciclo, a instituição recebe 
um parecer da Conaes. Caso os resultados da avaliação sejam 
considerados insatisfatórios, a instituição deve assinar um protocolo 
de compromisso, constando os encaminhamentos, processos, 
ações e metas que deverão ser adotados pela instituição com vistas 
à superação das dificuldades detectadas, bem como os prazos 
devidos.  A decisão sobre a necessidade do estabelecimento desse 
protocolo é da Conaes, que também determina seu período de 
validade. O Inep monitora sua implementação por meio de visitas 
feitas por especialistas. O não cumprimento do protocolo implica em 
penalidades, entre as quais: a) suspensão temporária da admissão 
de estudantes; 2) cancelamento da autorização de funcionamento 
da instituição ou o não reconhecimento do curso; e 3) suspensão ou 
perda do mandato do executivo responsável pelo não cumprimento 
do protocolo, no caso das instituições públicas.

O segundo componente do Sinaes é a Avaliação de Cursos de 
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Graduação, que tem como objetivo a identificação das condições 
de ensino oferecidas aos estudantes.  É realizada por Comissões 
Externas de Avaliação de Cursos, formadas por especialistas das 
respectivas áreas do conhecimento, designados e treinados pelo 
Inep, de modo a assegurar a manutenção de um padrão na aplicação 
de critérios de avaliação.  A verificação in loco tem como objetivo 
a busca da interlocução entre os participantes do processo. É a 
ocasião em que, a partir da observação direta, analisa-se o projeto 
institucional. É o momento, também, de estabelecer comparações 
entre as situações reais verificadas, as intenções declaradas e os 
documentos institucionais previamente examinados. Faz parte 
dessa avaliação um formulário eletrônico específico, que consiste 
num instrumento de informações preenchido pelas instituições 
de ensino, dentro de um prazo estipulado, possibilitando a análise 
prévia pelos avaliadores da situação dos cursos. 

Os cursos são classificados em uma escala de cinco níveis (1 a 5), 
em termos de quatro grandes dimensões: o contexto institucional, 
a qualidade do corpo docente, a organização didático-pedagógica e 
as instalações físicas, cada uma dessas dimensões desdobrando-
se em diversas categorias de análise. A elas, são acrescidos o 
desempenho e o perfil dos estudantes, obtidos via Enade, e os dados 
do Censo Educacional. Essa avaliação serve como fundamentação 
para o reconhecimento e renovação de reconhecimentos de cursos 
de graduação.

O terceiro componente do Sinaes trata da Avaliação do 
Desempenho dos Estudantes dos cursos de graduação. Esta 
avaliação é realizada mediante aplicação do Exame Nacional do 
Desempenho dos Estudantes (Enade), que se propõe a aferir 
o desempenho dos estudantes por meio do diagnóstico de 
competências e habilidades adquiridas ao longo de um ciclo de 
três anos de escolarização superior, cruzado com a visão do aluno 
sobre sua instituição e com seu conhecimento sobre aspectos mais 
gerais, não relacionados a conteúdos específicos.

Como se vê, o Sinaes adota uma abordagem sistêmica, em que 
esses três instrumentos (avaliação institucional, avaliação de curso 
e avaliação do estudante) contribuem entre si para a composição 
de um parecer final sobre a qualidade da instituição. Portanto, os 
resultados do Enade não podem ser vistos e analisados de modo 
isolado. Eles fazem parte de um conjunto de dimensões de avaliação 
do curso e no processo de avaliação externa e interna da instituição, 
em uma concepção de avaliação de caráter global e formativo. Essa 
relação está representada na figura a seguir:
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Figura 2: Representação do Sinaes, tendo a avaliação institucional como base e o 
Enade como um dos instrumentos para a avaliação de curso  (Fonte: VERHIN; DANTAS, 2005).

Dessa maneira, os resultados das avaliações, permitem traçar 
um panorama da qualidade dos cursos e instituições de educação 
superior no país. As informações obtidas com o Sinaes são 
utilizadas pelas instituições de ensino superior para orientação da 
sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social; pelos 
órgãos governamentais para orientar políticas públicas; e pelos 
estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e público em 
geral para orientar suas decisões quanto à realidade dos cursos e 
das instituições de ensino do país.
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O Enade como parte da avaliação do ensino superior

O Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade), que substituiu o Exame 
Nacional de Cursos, antigo Provão, é parte 
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes). Enquanto o Sinaes 
tem por objetivo maior avaliar as instituições 
de ensino superior, sejam elas públicas ou 
privadas, e os seus cursos de graduação; 
o Enade busca avaliar a formação geral, as 
competências profissionais e as habilidades 
acadêmicas dos alunos bem como “suas 
competências para compreender tópicos 
relativos a questões brasileiras e internacionais 
e outras áreas de conhecimento”. Além 
disso, analisa as percepções dos estudantes 
a respeito da relevância e da contextualização 
dessas aquisições no seu processo mais 
amplo de formação (MEC, 2003).

O Enade pode ser descrito como um exame construído por 
especialistas das diversas áreas do conhecimento, tomando por 
base não o perfil do aluno, mas o perfil do curso. Sua construção 
fundamenta-se na trajetória do estudante, de modo a aferir a 
sua aprendizagem durante o curso, e não apenas medir o seu 
desempenho no momento da conclusão de sua formação superior.  
Os perfis que servem de base para a elaboração das provas envolvem 
competências e saberes, que são cruzados com os conteúdos 
aos quais os alunos devem ser expostos durante a sua trajetória 
acadêmica. Por isso, o Enade explora conteúdos de todo o espectro 
das diretrizes nacionais e não apenas conteúdos profissionalizantes 
(RISTOFF; LAMANA, s/d).
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O exame é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada 
ao Ministério da Educação, segundo diretrizes estabelecidas pela 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), 
órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sinaes.

Para a formulação do exame, o Inep conta com o apoio técnico 
de Comissões Assessoras de Avaliação de Áreas e Comissão 
Assessora de Avaliação da Formação Geral. Essas comissões, 
compostas por professores atuantes na área e designados pelo 
presidente do Inep, são responsáveis pela determinação dos 
conteúdos, competências, conhecimentos, saberes e habilidades a 
serem avaliados e todas as especificações necessárias à elaboração 
da prova a ser aplicada.

O Enade é realizado todos os anos, mas a sua aplicação é feita 
por grupos de áreas, que são submetidas ao Exame a cada três 
anos, de modo a abranger, com a maior amplitude possível, as 
formações objeto das Diretrizes Curriculares Nacionais, da legislação 
de regulamentação do exercício profissional e do Catálogo de 
Cursos Superiores de Tecnologia. Para o ciclo trienal de avaliação é 
observado o calendário estabelecido pela Portaria Normativa nº 40, 
de 12 de dezembro de 2007, em sua atual redação.  No primeiro 
ano do ciclo são avaliadas as ciências agrárias, saúde e áreas afins; 
no segundo ano, as ciências exatas, licenciaturas e áreas afins; e, 
finalmente, no terceiro ano, as ciências sociais aplicadas, ciências 
humanas e áreas afins. Para os eixos tecnológicos, o calendário 
observa as seguintes referências: Ano I - Ambiente e Saúde, 
Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança; Ano 
II - Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, 
Infraestrutura e Produção Industrial; e Ano III - Gestão e Negócios, 
Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design. 

A seleção dos cursos, que compõem o calendário anual das 
provas, tem por base as informações cadastrais das instituições 
de ensino superior e seus cursos detalhados no Sistema e-MEC 
(http://www.mec.gov.br). As informações cadastrais administradas 
por este Sistema subsidiam a identificação e seleção, pela própria 
instituição de ensino superior, dos cursos que deverão participar 
do Enade. A alocação dos cursos por área de abrangência compete 
à própria instituição, que deve considerar o projeto pedagógico 
do curso e o diploma conferido. A relação dos cursos pode ser 
complementada ou alterada, por decisão da Conaes, após ouvir 
o Inep  e mediante homologação do  Ministro da Educação, 
considerando como critérios, entre outros, a abrangência da oferta 
e a quantidade de alunos matriculados. 

O exame é aplicado não em todo o universo dos alunos, mas, 
sempre que possível, por amostragem definida pelo Inep. Os 
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estudantes habilitados para o exame são inscritos pelas instituições 
de ensino junto ao Inep, e o Instituto, com base em procedimento 
estatístico, elabora amostras, isto é, seleciona os alunos que devem 
participar do exame. Sempre que o número de alunos é pequeno 
demais para garantir a confiabilidade dos resultados, o universo 
dos alunos do curso é submetido ao exame. Uma das vantagens 
do método de amostragem é que ele permite obter resultados 
totalmente confiáveis a um custo significativamente menor. A 
instituição de ensino é responsável pela ampla divulgação, junto ao 
seu corpo discente, da lista dos estudantes selecionados.

Em vez de uma prova no final do curso, são aplicadas duas 
provas, ao final do primeiro e do último ano de curso, visando, 
com isto, buscar um indicador de diferença de desempenho. 
Esse indicador não deve ser entendido como valor agregado, uma 
vez que o delineamento para o exame não considera um painel, 
onde os mesmos alunos contribuiriam como ingressantes e como 
concluintes. A amostra Enade é aleatória tanto para ingressantes 
quanto para concluintes e, embora grande, não garante que os 
respondentes sejam os mesmos. No entanto, uma vez que é feita a 
avaliação de entrada, é possível, em um determinado ano, comparar 
o resultado do grupo de ingressantes com o grupo de concluintes, 
tanto em relação à formação geral quanto no componente 
específico. Dessa maneira, torna-se possível buscar a tendência das 
instituições no sentido de efetivamente estarem contribuindo para 
a aprendizagem de seus alunos (VERHIN; DANTAS, 2005).

Em nível nacional, o Enade busca oferecer informações 
periódicas a respeito do desenvolvimento de cada área, para que 
isso fundamente e efetivamente induza políticas tendentes à 
superação de problemas e à elevação da qualidade do ensino de 
graduação. Para as instituições e os cursos, fornece informações 
úteis e significativas para os processos de autoavaliação, como 
subsídio para a reflexão sobre projetos pedagógicos, inovação 
pedagógica e tecnológica, organização curricular, definição de 
programas e metodologias.

1. Quem participa do Enade

Participam da avaliação alunos ingressantes 
e concluintes das áreas e cursos a serem 
avaliados, sendo que a definição de cada 
um desses grupos é estabelecida a partir de 
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portarias normativas, emitidas anualmente, 
considerando um percentual de carga horária 
mínima do curso cumprida pelo aluno.

São considerados ingressantes (primeiro ano do curso) todos os 
estudantes que tenham iniciado o respectivo curso com matrícula 
no ano de realização do Enade, e que tenham concluído, até o 
primeiro dia útil do mês de agosto, entre 7% (sete por cento) e 
22% (vinte e dois por cento), inclusive, da carga horária mínima 
do currículo do curso da instituição de educação superior. Para os 
cursos superiores de tecnologia com carga horária mínima de até 
2000 horas são considerados ingressantes aqueles estudantes que, 
até o primeiro dia útil do mês de agosto, tiverem concluído entre 
7% (sete por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), inclusive, da 
carga horária mínima do currículo do curso da instituição de ensino. 
A matrícula inicial em curso a ser avaliado atribui ao estudante a 
condição de ingressante, ainda que a matrícula seja decorrente da 
mobilidade acadêmica (reingresso, transferência interna e externa). 

Como concluintes (último ano do curso) são considerados todos 
os estudantes que tenham condições acadêmicas de conclusão 
do curso avaliado no ano de realização do Enade, independente 
do percentual de carga mínima do curso concluída, exceto os que 
colarem grau até o final do mês de agosto e os que estiverem 
dispensados por intercâmbio em instituição conveniada com a sua 
instituição de origem. Também são caracterizados como concluintes 
todos os estudantes que tenham cumprido um percentual de 80% 
(oitenta por cento) da carga horária mínima do currículo do curso 
a ser avaliado, independente do período letivo de expectativa de 
conclusão do próprio curso. Para os cursos superiores de tecnologia 
com carga horária mínima de até 2000 horas são considerados 
estudantes concluintes aqueles que, até o primeiro dia útil do mês 
de agosto, tenham concluído pelo menos 75% (setenta e cinco por 
cento) da carga horária mínima do currículo do curso ou aqueles 
estudantes que tenham condições acadêmicas de conclusão do 
curso no ano letivo de realização do exame. A caracterização de 
estudantes na condição de concluinte habilitado ao Enade não fica 
condicionada à regularidade de sua matrícula. Qualquer alteração 
no controle acadêmico dos estudantes após a habilitação, seja por 
trancamento de matrícula, abandono de curso, aproveitamento de 
disciplinas ou revisão de nota/conceito/menção, não o desabilita ao 
Enade naquele ano para o qual foi habilitado.
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2.  A importância do Enade na vida do aluno

O Enade é um componente curricular 
obrigatório dos cursos de graduação e o 
histórico escolar de cada estudante deve 
registrar se foi cumprido ou não, ainda que as 
notas não façam parte dele. Tal registro deve 
ser feito independentemente de o estudante 
ter sido convocado ou não para a prova. A 
situação regular em relação a essa obrigação é 
atestada pela efetiva participação do aluno no 
exame ou, quando for o caso, dispensa oficial 
pelo MEC. A inscrição no histórico escolar terá 
como registro a data de realização do Exame. 
A participação do aluno selecionado no exame 
é também condição indispensável para que 
possa participar do ato de colação de grau e 
obter seu diploma de conclusão do curso. 

Todos os estudantes que foram convocados em anos anteriores 
em que sua área foi avaliada e, por qualquer razão, deixaram de 
comparecer à prova e não foram beneficiados por dispensa oficial 
do MEC, são considerados irregulares. Neste caso, a irregularidade 
constará no seu histórico acadêmico e o estudante não poderá 
concluir o seu curso enquanto não regularizar a sua situação.

Deve-se destacar que o estudante pode, inclusive, ter mais de 
uma irregularidade em relação ao Enade. Isso acontece quando 
o estudante é inscrito em categorias diferentes (ingressante e 
concluinte) e não comparece para fazer o exame. Assim, por exemplo, 
se o estudante foi inscrito como ingressante e não compareceu e 
também não foi dispensado pelo MEC, ele cria uma irregularidade 
em relação ao Enade. Se este estudante não regularizou a sua 
situação e, no futuro, é selecionado e inscrito como concluinte, e da 
mesma forma não comparece e não obtém dispensa, então cria-se a 
segunda irregularidade em relação ao Enade.  Para regularizar a sua 
situação, este estudante deve realizar o Enade duas vezes, como 
ingressante e como concluinte, em edições diferentes do exame. 
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Deve-se ressaltar, ainda, que a irregularidade não desaparece 
quando o aluno muda de instituição de ensino. A irregularidade é do 
estudante, que deve ser inscrito pela instituição de ensino superior 
a que esteja vinculado no momento das inscrições para o Enade. O 
estudante irregular fará apenas a prova de formação geral, caso o 
seu curso não esteja sendo avaliado naquele ano.

Eventualmente, o estudante poderá acumular a dupla situação de 
concluinte em mais de um curso de graduação a ser avaliado. Nessa 
situação, ele deverá optar por uma das provas e comparecer ao local 
determinado no respectivo Cartão de Informação do Estudante. 
Após a aplicação de provas e processamento da participação do 
aluno, o Inep registra a situação de dupla graduação, a partir da 
verificação de presença a uma das provas, conferindo situação de 
dispensa para o curso em que o estudante não tenha participado 
da prova. A informação fica disponível por meio do Relatório de 
Estudantes em Situação Regular junto ao Enade. 

O estudante inscrito, que não realizar a prova, poderá regularizar 
a sua situação, justificando a ausência ao Inep ou participando da 
próxima edição do Enade. O procedimento para envio da justificativa 
é divulgado pelo Inep após a realização do exame. O estudante 
somente será dispensado se o Inep aceitar a justificativa para a 
ausência, caso contrário fica em situação irregular e deverá ser 
inscrito na próxima edição do Exame. Normalmente, a divulgação da 
primeira Portaria com essas dispensas é publicada em Diário Oficial, 
dois meses após a realização da prova. 

3. Os instrumentos básicos de avaliação do Enade
O processo avaliativo do Enade envolve quatro 
instrumentos: uma prova, um  questionário de 
impressões do estudante sobre a prova, um 
questionário socioeconômico do estudante e 
um questionário do coordenador do curso.

A Prova
A prova é constituída por 40 questões e dividida em duas partes, 

uma de formação geral, comum a todos os cursos de todas as áreas, 
composta de 10 questões; e outra de formação específica da área, 
composta de 30 questões, contendo ambas as partes questões 
discursivas e de múltipla escolha.  
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Segundo o Inep, o componente de formação geral não deve 
ser confundido com uma prova de conhecimentos gerais. As 
questões dessa parte da prova são de natureza interdisciplinar e 
buscam avaliar “a formação de um profissional ético, competente e 
comprometido com a sociedade na qual vive, com a compreensão 
de temas que transcendam ao seu ambiente próprio de formação 
e importantes para a realidade contemporânea”. Para isso, as 
questões exploram, habilidades e competências importantes para 
os estudantes de todas as áreas de conhecimento, e não apenas 
aquelas próprias de cada curso. São questões de ética e cidadania 
e questões sobre o mundo em que vivemos, consideradas por 
especialistas necessárias ou importantes para a educação de 
todos os universitários, independentemente de suas áreas de 
especialização. O exame inclui, pois, “questões instrumentais que 
têm a ver tanto com a formação profissional quanto com a formação 
do cidadão” (RISTOFFI; LIMANA, s/d).       

Além disso, por estar centrado na trajetória e não no ponto 
de chegada, as provas são compostas por questões de baixa, 
média e alta complexidade, contemplando diferentes momentos 
da vida acadêmica do estudante. Por ser assim, o exame poderá 
ser respondido por ingressantes e concluintes, permitindo aos 
concluintes revisar os conteúdos estudados durante todo o curso e 
aos ingressantes perceberem o quanto sabem e o quanto ainda não 
sabem dos conteúdos aos quais serão expostos durante o curso 
(FOLHA ON-LINE, 2006). Uma característica marcante do Enade, 
de acordo com Ristoffi e Limana (s/d),  “é o fato dele ser aplicado 
simultaneamente a ingressantes e concluintes, permitindo identificar 
o nível de ingresso e de saída dos alunos de um determinado curso, 
ajudando a orientar as instituições sobre a necessidade ou não de 
fazer ajustes ou revisões curriculares.” 

  Ao responder ao exame, o aluno deve demonstrar a 
capacidade de analisar e criticar informações; extrair conclusões 
por indução e (ou) por dedução; estabelecer relações, comparações 
e contrastes em diferentes situações; detectar contradições; 
fazer escolhas valorativas avaliando consequências; questionar a 
realidade; argumentar coerentemente e utilizar adequadamente, 
em diferentes contextos, a língua portuguesa. Além disso, deve 
demonstrar as habilidades de projetar ações de intervenção e propor 
soluções para situações-problema. 

Nos últimos anos, foram contemplados na parte de formação 
geral temas como sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância 
e inclusão; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia; novos 
mapas sociais, econômicos e geopolíticos; globalização; arte, 
cultura e filosofia; políticas públicas: educação, habitação, saúde, 
saneamento, segurança e desenvolvimento sustentável; redes 
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sociais e responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor; 
relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); 
vida urbana e rural; inclusão e exclusão digital; democracia e 
cidadania; violência; terrorismo; avanços tecnológicos; relações de 
trabalho; tecnociência; propriedade intelectual; diferentes mídias e 
tratamento da informação e problemas contemporâneos. 

Na parte de formação específica, a prova é elaborada com 
base nas diretrizes curriculares nacionais e no perfil profissional de 
cada curso, contemplando os saberes fundamentais exigidos em 
cada área profissional, as competências, habilidades e o domínio 
de conhecimentos necessários para o exercício da profissão. Os 
conteúdos são definidos por uma comissão específica para cada 
curso, considerando a diversidade dos elementos compartilhados 
pelos projetos pedagógicos das instituições de ensino superior.

As provas são aplicadas por instituição ou consórcio de instituições, 
contratadas pelo Inep, que comprovem capacidade técnica em 
aplicação e avaliação, segundo o modelo proposto para o Exame, e que 
atendam aos requisitos estabelecidos no projeto básico do Enade. Na 
correção, são adotados procedimentos cuidadosos para assegurar 
que todas as provas sejam processadas de maneira adequada. As 
respostas às questões objetivas são lidas oticamente e é assegurada 
a consistência dos gabaritos. Em relação às questões abertas, são 
definidos os padrões de moderação das bancas corretoras e, uma 
vez constituídas essas bancas, são adotados procedimentos que 
visam à obediência ao padrão de respostas.

Todo o material de aplicação de provas, inclusive cartão de 
resposta das questões objetivas e folha de respostas das questões 
discursivas, fica armazenado por um período de seis anos, haja vista 
a periodicidade trienal do exame.

Os questionários
O segundo instrumento de avaliação do Enade é o Questionário 

do Estudante, que tem como principais objetivos colher informações 
sobre o perfil socioeconômico dos alunos; conhecer a opinião 
dos estudantes sobre o seu curso, no que se refere ao ambiente 
acadêmico em que realizam a formação; e aferir dados pedagógicos e 
estruturais dos cursos tais como recursos e instalações disponíveis, 
estrutura curricular e desempenho docente. A avaliação envolve, 
além do conhecimento adquirido, toda a estrutura disponibilizada 
para contribuir na formação universitária e profissional. Daí a 
importância da participação do estudante na pesquisa, pois é a 
oportunidade que ele tem de expressar a sua opinião sobre diversos 
aspectos do curso que frequenta, bem como sobre as impressões 
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pessoais da sua instituição. Isso, segundo Ristoffi e Limana (s/d), 
“representa ganhos significativos na compreensão das questões 
que definem a vida do aluno no campus universitário.” Além disso, 
as informações prestadas na pesquisa subsidiam a construção de 
indicadores educacionais de qualidade da educação superior, como 
o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos da 
Instituição (IGC).

Até 2009, este questionário tinha um caráter voluntário e era 
encaminhado aos alunos inscritos, via Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, antes da realização do exame, para ser entregue 
preenchido no dia da prova. A partir daí, levando-se em conta a 
importância desse instrumento para o desenvolvimento da avaliação 
do ensino superior brasileiro, o questionário do estudante adquire 
um caráter obrigatório e passa a ser preenchido, eletronicamente, 
por meio da página da internet (http://www.inep.gov.br). 

A informatização do questionário procurou atender às solicitações 
das instituições de ensino superior e da Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Conaes). Com o sistema, os 
dirigentes educacionais podem acompanhar de maneira ágil o 
processo de preenchimento de seus alunos, identificando assim o 
número de questionários respondidos. A mudança fez economia de 
recursos de impressão, distribuição e processamento de leitura dos 
cartões impressos, como eram feitos até 2009.

Somente após o preenchimento do questionário, o estudante 
poderá conhecer o seu local de prova por meio da impressão do Cartão 
de Informação do Estudante, cujo acesso depende da conclusão 
do formulário.  Além do local de prova, o Cartão de Informação 
do Estudante contém as devidas instruções para a correção de 
eventuais dados pessoais. Cabe ao estudante ler as instruções, 
preencher o formulário com as eventuais correções cadastrais e 
apresentá-lo ao fiscal da prova, no dia e local determinado para o 
exame. Os fiscais de prova também podem fornecer o instrumento 
apropriado à correção de dados pessoais, caso seja necessário.

O Cartão de Informação do Estudante não é requisito 
imprescindível à participação na prova. O estudante, mesmo 
sem o cartão impresso, deve comparecer, no local, dia e horário 
especificados, munido de documento oficial de identificação (com 
fotografia). Não é admitido acesso à prova em local diferente 
daquele determinado pelo Inep.

Para a alocação dos estudantes nos diferentes locais de aplicação 
da prova, o Inep considera o município de funcionamento do próprio 
curso de graduação, conforme consta no cadastro da instituição de 
ensino, no Sistema e-MEC. Os estudantes de cursos oferecidos 
na modalidade de educação a distância são alocados no município 
do polo de apoio presencial ao qual estejam vinculados, desde que 
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esse polo esteja cadastrado no Sistema e-MEC. A distribuição é 
definida por ordem alfabética de nomes e agrupados por área de 
abrangência no Enade e por cursos superiores de tecnologia. Nas 
grandes cidades, busca-se alocar os estudantes em locais próximos à 
instituição de ensino onde estudam. Entretanto, esse procedimento 
sofre interferência de diferentes variáveis como, por exemplo, 
disponibilidade de espaços específicos para aplicação das provas.   

A localidade da prova (município) inicialmente atribuída ao 
estudante poderá ser alterada em duas situações: para estudantes 
em desenvolvimento de atividades curriculares obrigatórias fora da 
sede do seu curso e para estudantes da modalidade de Educação 
a Distância (EAD). No primeiro caso, o estudante poderá realizar o 
Enade no mesmo município onde estiver realizando a respectiva 
atividade curricular, desde que esteja prevista aplicação de prova 
naquele município. O estudante de curso de Educação a Distância 
(EAD) poderá realizar a prova no município de funcionamento da sede 
do curso ou no município em que a instituição de ensino credenciada 
para a EAD tenha polo de apoio presencial que conste do Sistema de 
Consulta de Instituições Credenciadas para a Educação a Distância 
e Polos de Apoio Presencial (Siead/MEC). Em ambos os casos, a 
alteração da localidade da prova é de responsabilidade exclusiva da 
instituição de ensino, uma vez que só ela é conhecedora da situação 
acadêmica de cada um dos seus alunos.

O terceiro instrumento de avaliação do Enade é o questionário 
de impressões sobre a prova, que é apresentado aos estudantes 
durante a realização do exame como parte do caderno de prova. 
Esse questionário permite conhecer a opinião dos alunos a respeito 
do instrumento aplicado, buscando colher informações para o 
aperfeiçoamento das provas, no que tange à clareza e objetividade 
dos enunciados, adequação das informações fornecidas para a 
resolução das questões, adequação do tempo para a realização da 
prova e o nível de dificuldade e extensão da prova.

Muitas das perguntas feitas aos estudantes são feitas também 
aos coordenadores de curso sob avaliação, em questionário, no 
qual se pedem suas impressões sobre o projeto pedagógico e as 
condições gerais de ensino de seu curso, visando definir o perfil 
do curso de graduação. “Esta triangulação de perguntas permite 
estudos comparativos entre a compreensão que os alunos têm do 
curso e de seu coordenador, e a compreensão que o coordenador 
do curso tem dos alunos e do curso como um todo, abrindo 
oportunidades extremamente interessantes para estudos de 
auto-orientação acadêmica.” (RISTOFFI; LIMANA, s/d). Apesar da 
relevância e da contribuição ao processo de avaliação da educação 
superior, o questionário do coordenador, que se constitui no quarto 
instrumento de avaliação do Enade, é de participação voluntária.
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4. Comunicação e divulgação dos resultados

Os conceitos de desempenho dos alunos 
no Enade são expressos em uma escala de 
cinco níveis (1 a 5), tomando por base padrões 
mínimos de desempenho preestabelecidos 
por especialistas das diferentes áreas do 
conhecimento.  Como o objetivo final do Exame 
é avaliar a instituição e não o desempenho 
individual, o Inep mantém uma política de 
sigilo sobre o desempenho dos avaliados. Os 
resultados não são tornados públicos, nominal 
e individualmente, e a nota obtida pelo aluno 
não consta no seu histórico escolar, nem em 
sites ou listas. O Boletim de Desempenho 
do Estudante é individual, disponível apenas 
para o próprio estudante, e só ele poderá 
visualizar o seu resultado. Além do resultado 
discriminado por componente específico 
e por formação geral, o boletim fornece 
também ao estudante informações gerais 
sobre ingressantes e concluintes, de modo 
a facilitar uma comparação do seu resultado 
com os demais na sua área de conhecimento. 

O boletim, assim como as orientações para acesso eletrônico, 
são disponibilizados por meio da página da internet (http://www.
inep.gov.br). O acesso eletrônico ao boletim é sempre liberado após 
a divulgação oficial dos resultados do exame, estimada para seis 
meses após a sua realização. 

O Boletim de Desempenho Individual é disponibilizado aos 
estudantes participantes de qualquer edição do Enade. O estudante 
que não conseguir acesso eletrônico ao próprio Boletim de 
Desempenho poderá solicitar orientações ao Inep acerca do acesso 
eletrônico, por meio do endereço eletrônico enade@inep.gov.br.
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Cada curso avaliado tem acesso a seus resultados, disponíveis 
por meio do uso de senhas na página do Inep, e cada instituição 
envolvida recebe o seu boletim institucional, também por meio do 
uso de senha.  A instituição de ensino superior não tem acesso à 
nota do estudante.  

5. Resultados e relatórios produzidos a partir do 
Enade

Os resultados do Enade produzem dados por 
instituição de educação superior, categoria 
administrativa, organização acadêmica, 
município, estado e região. Assim, são 
constituídos referenciais que permitem a 
definição de ações voltadas para a melhoria 
da qualidade dos cursos de graduação, por 
parte de professores, técnicos, dirigentes e 
autoridades educacionais.

A partir da aplicação do exame são produzidos os seguintes 
documentos: boletim de desempenho do estudante, relatório do 
curso, relatório da área, relatório da instituição e resumo técnico. 
Todos os relatórios ficam disponíveis na página do Inep (http://
www.inep.gov.br) no menu correspondente ao Enade.

Dada a sua natureza, o exame gera diversos tipos de nota como 
a nota de desempenho dos ingressantes na parte específica; a nota 
de desempenho dos concluintes na parte específica; a nota de 
ingressantes e concluintes na parte geral e comum. O Ministério da 
Educação oferece bolsas Capes para pós-graduação ao estudante 
com o escore mais alto em cada uma das áreas avaliadas, como 
prêmio aos estudantes com melhor desempenho no exame.
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6. Conceito Enade

A nota dos concluintes tem grande efeito no 
resultado final. Ela gera o conceito Enade, 
que é calculado para cada curso, tendo como 
unidade de observação a instituição de ensino 
superior, o município e a área de avaliação. O 
conceito Enade é a média ponderada da nota 
padronizada dos concluintes no componente 
de formação geral e no componente 
específico. A parte referente à formação geral 
contribui com 25% da nota final, enquanto a 
referente ao componente específico contribui 
com 75%.

O conceito é apresentado em cinco categorias (1 a 5), sendo 
que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível, 
na área. As faixas 4 e 5 apontam os níveis fortes, 1 e 2 significam 
classificação fraca e 3 indica o mínimo aceitável no processo de 
autorização, reconhecimento e renovação dos cursos e para o 
credenciamento e recredenciamento das instituições. A partir de 
2009, as instituições de ensino superior que atingem notas 3, 4 e 5 
não recebem a visita in loco da Conaes (avaliação externa), a menos 
que solicitem.

Às vezes, pode acontecer de o curso ficar sem o conceito 
Enade (SC). Isso ocorre quando o curso não reúne condições que 
possam estabelecer o cálculo do conceito. Como exemplo, podem-
se citar os casos em que apenas um estudante ingressante e (ou) 
um estudante concluinte realize a prova, pois feriria com o direito 
do aluno de não ter a sua nota divulgada. Caso não haja nenhuma 
prova feita, o curso é excluído da divulgação. A participação de 
dois estudantes concluintes na prova já é suficiente para gerar o 
Conceito Enade.

É importante destacar que a nota do Enade não é a nota do curso, 
ela é, sim, “parte do conjunto das dimensões da nota da avaliação 
do curso. Portanto, nenhuma decisão regulatória (reconhecimento, 
renovação de reconhecimento, fechamento de curso) é tomada em 
função apenas do desempenho dos estudantes no exame. A nota do 
curso no Enade é somada à nota do curso, obtida durante a avaliação 
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in loco, feita periodicamente por comissões de especialistas nas 
diversas áreas do conhecimento” (RISTOFFI; LIMANA, s/d). 

Dessa forma, os resultados do Enade, se tomados isoladamente, 
não são capazes de informar sobre a qualidade do curso. O Enade 
articula-se com os demais componentes da Avaliação da Educação 
Superior, sendo apenas um, de um grupo de indicadores, usado 
para compor a nota do curso e da instituição. Cada componente do 
sistema contribui na composição do conceito da instância maior, 
ou seja, o Enade é utilizado para a composição da nota do curso e 
essa é empregada para a composição do conceito da instituição. 
Sendo assim, o Enade afere indiretamente a qualidade dos cursos e 
das instituições, pois o desempenho dos estudantes no exame gera 
conceitos para a avaliação institucional (Índice Geral de Cursos - 
IGC) e avaliação dos cursos (Conceito Preliminar de Cursos - CPCs). 

Para mais informações sobre o cálculo do conceito Enade, 
acesse as notas técnicas disponíveis no site do Inep: http://portal.
inep.gov.br/notas-tecnicas.
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Como se processa a avaliação das Instituições de 
Ensino Superior: algumas reflexões

“A avaliação do ensino superior é uma questão 
muito complexa, uma vez que a avaliação 
de forma generalizada e ampla, abrangendo 
diferentes instituições de ensino com níveis 
culturais e sociais distintos, não é fácil de 
ser aplicada. Por outro lado, alcançar as 
especificidades de cada instituição de ensino, 
cujo objetivo seria uma avaliação interna da 
instituição, não é tão simples, e necessita de 
discussões e propostas. 

Em nossa história recente este desafio tem sido enfrentado 
por dois movimentos. De um lado, aquele promovido pelo poder 
público, com objetivos regulatórios: credenciamento de instituições 
e reconhecimento de cursos. De outro, iniciativas originadas no 
âmbito das próprias instituições.

Recentemente um grupo de pesquisadores sobre esta temática 
foi reunido pelo Ministério da Educação – MEC em uma Comissão 
Especial da Avaliação da Educação Superior (CEA), para a elaboração 
de uma nova perspectiva de avaliação, que abrangesse ao mesmo 
tempo os aspectos regulatórios e as peculiaridades das instituições 
de ensino superior. O trabalho da CEA consolidou-se pela Lei nº 
10.861 de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – Sinaes.

Este sistema baseia-se em uma autoavaliação institucional 
realizada por professores, alunos, ex-alunos e sociedade com 
base em um roteiro que leva em conta as diversas dimensões da 
instituição, elaborado pelo MEC e único para todas as IES. Verifica-
se nesta fase, se a IES se organiza e funciona de acordo com o 
que dispõe seu Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, ou 
seja, buscando suas metas. A autoavaliação deve ser um processo 
permanente, funcionando como preparatório para uma avaliação 
externa. Na avaliação institucional externa, uma comissão de 
avaliadores faz a verificação, in loco, a cada três anos, para checar 
se a autoavaliação segue o roteiro estabelecido.

Ainda é cedo para se discutir a eficácia deste novo sistema, 
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uma vez que ainda está em seu primeiro ciclo avaliativo, mas já é 
possível afirmar que representa um substancial avanço em relação 
aos modelos anteriores, centrados quase que exclusivamente nas 
atividades de graduação.”

Julio Cesar Portella Silveira 
Professor Mestre da Faculdade de Engenharia Elétrica - UFU
Coordenador da Comissão Própria de Avaliação Institucional – CPA/ UFU

 “A avaliação institucional ganha, cada vez 
mais, notoriedade nas reformas educacionais. 
No Brasil, especificamente, a partir dos anos 
1990, o Estado tem engendrado modificações 
nos processos de avaliação, alterando, 
significativamente, a organização das IES, 
seus processos formativos, suas políticas, seu 
cotidiano, inclusive as relações sociais que 
se estabelecem no interior das Instituições, 
uma vez que essas mudanças interferem, 
consubstancialmente, na organização das 
atividades acadêmicas.

É importante recuperar a concepção de avaliação, não a 
restringindo apenas à mensuração do desempenho dos alunos e das 
instituições, reduzindo-a tão somente aos aspectos técnicos. Será 
preciso considerar a avaliação numa perspectiva mais ampliada, 
no sentido de compreender sua real contribuição para os atores 
envolvidos no contexto em que se insere o processo avaliativo. 
Além disso, há que se considerarem os condicionantes políticos, 
sociais e econômicos no contexto formativo da Universidade, mas 
também privilegiar as dimensões éticas, estéticas da formação, no 
sentido de desenvolver a avaliação numa abordagem formativa. 
Tão importante quanto a ação de avaliar é o que se “faz” com os 
resultados obtidos na avaliação, e nesse aspecto, quanto à utilização 
dos resultados, as proposições no campo da avaliação não se 
encontram claramente definidas. 

Esse modelo de avaliação das IES, embora se propusesse a 
considerar diferentes indicadores e produzir uma análise mais 
ampliada sobre o funcionamento das Instituições, no sentido de 
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produzir conhecimento balizador de contribuições para a melhoria 
da qualidade do ensino superior no Brasil, mostra-se, mais uma 
vez, ineficiente, pois, se atém a aspectos quantitativos, descritíveis, 
centrados na mensuração de dados, em detrimento de uma análise 
qualitativa, que ultrapassa a dimensão puramente técnica da 
avaliação.

O valor de um processo avaliativo, que tenha como concepção 
nuclear a melhoria da qualidade da educação superior deverá 
centrar-se em aspectos, para além da produção de resultados 
quantitativos e classificatórios de cursos e de instituições de ensino 
superior, mas, privilegiar aspectos referentes às condições de oferta 
do ensino de graduação, incluindo dados relativos ao envolvimento 
dos estudantes em projetos de pesquisa e extensão, em atividades 
científicas e culturais, acesso à tecnologia da informação e a 
materiais bibliográficos, mobilidade estudantil e a dados referentes 
à formação continuada dos docentes universitários, além de outros 
aspectos importantes que compõem essa realidade multifacetada. 
Nesse sentido, consideramos o Sinaes um importante salto para a 
melhoria dos processos avaliativos no ensino superior em relação 
aos modelos de avaliação anteriormente adotados, mas, ao mesmo 
tempo, destacamos a necessidade de aprimorar esse sistema 
tornando-o, conforme propõe a Lei 10.861/04 (Institui o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes), capaz de 
melhorar, significativamente, a qualidade da educação superior em 
nosso País”.

Geovana Ferreira Melo Teixeira
Professora Doutora da Faculdade de Educação - UFU 

“O modelo de avaliação do ensino superior 
no Brasil merece ser mais bem pensado no 
tocante aos instrumentos avaliativos e aos 
efeitos que estes causam. O Enade, por 
exemplo, não é suficiente para diagnosticar 
as condições de ensino-aprendizagem 
das universidades, tendo em vista que o 
compromisso dos alunos com a avaliação é 
relativamente baixo. O entendimento do Enade 
pelo corpo discente é um fator preocupante. 
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Grande parte dos alunos realiza as avaliações 
sem se preocuparem com o impacto de seu 
resultado para a universidade. 

Na esteira dessa discussão, as universidades, via coordenações 
de curso e pró-reitorias de graduação, deveriam promover debates 
e discussões a respeito do Enade, o teor de seu conteúdo e seu 
real impacto para as instituições de ensino superior, bem como na 
construção de ações de acompanhamento da universidade a partir 
do Enade. Isso significa pensarmos a avaliação como um processo e, 
de forma sistêmica, envolver alunos, professores e administradores 
das universidades em torno do assunto.

Vale ressaltar que a universidade deve desenvolver seus próprios 
instrumentos de acompanhamento e avaliação. Desse modo, a 
autonomia das universidades seria respeitada e a participação 
da comunidade acadêmica seria mais efetiva. Nesse sentido, o 
estabelecimento de uma cultura de avaliação deveria ser essencial 
nas universidades, com planos de acompanhamento do ensino-
aprendizagem praticados nas instituições superiores. Isso sugere 
mecanismos – na forma de organismos internos –, ligados às 
pró-reitorias que pudessem dar suporte à formação do professor 
universitário tanto pelo melhoramento de suas práticas didáticas 
quanto por meio da implementação de novas estratégias de ensino. 

No tocante ao corpo discente, o acompanhamento deveria ser 
contínuo ao longo da formação desses alunos. A criação de grupos de 
aprofundamento teórico e melhoramento da formação profissional 
devem ter destaque no aprimoramento das ações avaliativas.

Pensada desse modo, a avaliação transcenderia o conhecimento 
do conteúdo em direção a como esse conteúdo impacta a formação 
dos diferentes graduandos e qual a relação com o contexto em que 
está inserido. O Enade, nesse sentido, poderia ser uma das muitas 
etapas do processo avaliativo, porém dentro de uma sistemática 
ampla em que os mecanismos externos de avaliação ocupassem 
lugares determinados no projeto interno de acompanhamento das 
universidades públicas”. 

Hélder Eterno da Silveira 
Professor Doutor do Instituto de Química - UFU 
Coordenador Institucional do Programa Institucional de Iniciação à Docência – 
PIBID/ UFU
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Legislação do Enade
Algumas Leis e Portarias são fundamentais para 
compreensão do Enade. São elas:

1) Lei Ministerial 10.861, de 14 de abril de 2004: institui o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e 
o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e dá 
outras providências.

2) Portaria Ministerial 2051, de 09 de julho de 2004: regulamenta 
os procedimentos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes) e o Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade).

3) Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007: institui 
o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento 
de informações relativas aos processos de regulação da educação 
superior no sistema federal de educação.

4) Portaria Normativa nº 40, republicada em 23 de dezembro de 
2010: altera procedimentos de Avaliação do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

5) Portaria MEC: 08/2011: regulamenta o Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade) 2011.

6) Portaria Normativa nº 8, de 15 de abril de 2011: dispõe 
sobre os cursos que serão avaliados pelo Enade 2011 e apresenta 
orientações gerais sobre o Exame.

7) Portarias Regulatórias de cada Área e Cursos que realizarão 
o Enade em 2011: descrevem os conteúdos, habilidades e 
competências aferidas por área/curso.

O Manual do Enade é editado anualmente. Em cada edição são 
detalhados os conceitos e oferecidas todas as orientações sobre os 
procedimentos de inscrição.

Consultar as Portarias Regulatórias por áreas e cursos:
http://portal.inep.gov.br/legislacao-2011

Consultar as provas e gabaritos de anos anteriores:
http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos

Você ainda tem dúvida?
No site do Inep (http://portal.inep.gov.br) você encontra todos os 

dados referentes às avaliações do Sistema Educacional Brasileiro.
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