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RESUMO 
 

Este trabalho tem como foco a Avaliação da Educação Superior, tendo o Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) como fonte de dados para análise 
do período de 2004 a 2014. Ano após ano, o ENADE foi se reconfigurando, 
dificultando a utilização de seus dados devido à falta de padronização. Assim, nesta 
pesquisa se colocam as seguintes indagações: a) quais as implicações destas 
mudanças quanto à geração de informações confiáveis para a gestão acadêmica? b) 
como fazer uso dos dados do ENADE para tomada de decisão e/ou auxílio na gestão 
das Instituições de Ensino Superior (IES)? Para tanto, este trabalho identificou e 
analisou as alterações existentes nos microdados do ENADE e as dificuldades que 
essas alterações apresentam quanto ao seu uso na gestão da Educação Superior. A 
mineração de dados foi utilizada como técnica para possibilitar a identificação de 
padrões e informações regulares, porém, ocultas no conjunto dos dados do ENADE. 
Como resultado, foram identificados padrões existentes nos microdados, destacando 
variáveis comuns em todos os anos de aplicação, demonstrando assim, que é 
possível utilizar o ENADE como fonte para a tomada de decisões no âmbito da 
Educação Superior e, principalmente, na melhoria do processo de aprendizagem dos 
estudantes. 

 
Palavras-chave: Enade. Gestão da educação superior. Gestão do Conhecimento.  

  



 

ABSTRACT 
 
 

This research focuses on Higher Education Assessment, with the National Student 
Performance Exam (ENADE) as the data source for the analysis of the period from 
2004 to 2014. ENADE has been reconfiguring year after year and making it difficult to 
use the data due to lack of standardization. Thus, in this research the following 
questions are posed: a) what are the implications of these changes regarding the 
generation of reliable information for academic management? b) how to use ENADE 
data for decision making and / or assistance in the management of Higher Education 
Institutions (HEI)? Therefore, this research identified and analyzed the existing 
changes in ENADE’s microdata and the difficulties that these changes present 
regarding their use in the management of Higher Education. Data mining was used as 
a technique to enable the identification of regular patterns and information, however, 
hidden in ENADE’s dataset. As a result, existing standards in the microdata have been 
identified, highlighting common variables in all years of application, thus demonstrating 
that it is possible to use ENADE as a source for higher education decision-making and, 
above all, to improve the students learning. 
 
 
Keywords: ENADE. Higher education management. Knowledge management. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, presenciamos no Brasil o aumento do número de Instituições 

de Educação Superior (IES): de 2.013 instituições, no ano de 2004, para 2.378, no 

ano de 2010, e, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP), no ano de 2017, alcançou-se a marca de 2.448 instituições. Esse aumento no 

número de instituições se deu principalmente no setor privado. Segundo o INEP, das 

2.448 instituições, 296 são públicas e 2.152, particulares. 

Dias Sobrinho (2010, p. 197) relata que o aumento do número de instituições 

se deu por diversos motivos e destaca os seguintes: 

[...] forte movimento de modernização e globalização, o notável aumento do 
contingente de jovens formados nas etapas escolares anteriores, os 
fenômenos de urbanização e de globalização, a ascensão das mulheres na 
sociedade, as crescentes exigências de maior escolaridade e qualificação 
profissional por parte do mundo do trabalho e as mudanças culturais em 
grande parte impulsionadas pelos sistemas de informação. 

Com esse novo cenário, não cresceu apenas o número de instituições. As 

contradições e diferenças também aumentaram e podem ser observadas dentro das 

políticas das instituições, nos modelos de gestão, nos objetivos e nas práticas 

docentes. Dias Sobrinho (2010, p. 197) lembra que: 

Diferenças e contradições se produzem nos modelos organizacionais e 
díspares formatos institucionais, nas concepções de formação, nas 
vinculações ideológicas dos atores, nas relações com a ciência e a 
tecnologia, na gama diversificada de valores e interesses acordes ou 
conflituosos, nos projetos distintos de sociedade. 

Dessa maneira, apesar das instituições apresentarem diferenças em seus 

modelos e formatos, todas que pertencem ao Sistema Federal de Educação são 

submetidas ao mesmo sistema de avaliação: o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), instaurado pela Lei nº 10.861, em 14 de abril de 2004. 

O SINAES tem como objetivo analisar as instituições, os cursos e o desempenho dos 

estudantes, levando em consideração o ensino, a pesquisa, a extensão, a 

responsabilidade social, a gestão da instituição e o corpo docente. (INEP, 2015) 

Assim, faz parte do processo do SINAES reunir informações do Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), das avaliações institucionais e de 
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cursos, com o objetivo de utilizar esses dados para a orientação das instituições, das 

políticas públicas e da sociedade em geral. 

Desde 2004, os estudantes passam pela avaliação do ENADE, que é realizada 

em ciclos trienais para cada área de conhecimento. 

O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de 
graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 
evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas 
exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade 
brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento (BRASIL, 2004). 

 O ENADE vem sofrendo mudanças significativas no decorrer dos anos. No 

início de sua aplicação, os estudantes ingressantes e concluintes eram inscritos, e 

alguns eram selecionados em caráter amostral para realização da prova. 

Em 2009, ocorreu a universalização da participação do ENADE, na qual todos 

os inscritos, ingressantes e concluintes, eram convocados para a realização da prova, 

o que implicou um aumento significativo no número de estudantes que realizavam a 

prova. 

Até 2010, foi utilizado como critério de seleção para os ingressantes: ter 

cumprido 7 a 22% da carga horária mínima dos cursos de bacharelado e licenciatura 

e 7 a 25% da carga horária mínima dos cursos tecnológicos. Para os concluintes, era 

necessário o cumprimento de 80% da carga horária do curso para bacharelado ou 

licenciatura e 75%, para os tecnológicos, ou independente da carga horária cumprida, 

ter condições de conclusão do curso no ano de realização do exame. 

Entretanto, no ano de 2011, foi definido pela republicação da Portaria 

Normativa do MEC nº 40/2007, de 29 de dezembro de 2010, que os estudantes 

ingressantes passam a ser considerados os que fizeram suas matrículas no ano de 

realização do ENADE, e que os concluintes são aqueles que tiveram matrícula no ano 

de conclusão do concurso no mesmo ano de realização do ENADE com mais de 80% 

da carga horária completada. Ocorreu também, a partir de 2011, a dispensa da 

realização da prova ENADE de todos os estudantes ingressantes. 

As mudanças não ocorreram apenas no critério de seleção ou dispensa. O 

questionário socioeconômico preenchido a cada ano pelos estudantes também sofreu 

grandes alterações, como a inclusão e/ou remoção de questões em cada edição do 

ENADE. 

http://portal.inep.gov.br/enade
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Mediante todas essas alterações sofridas no decorrer dos anos, que impactam 

diretamente na análise e utilização dos dados do ENADE no âmbito da gestão das 

Instituições de Ensino Superior (IES) e a escassa utilização dos “microdados” do 

ENADE, nascem as problemáticas deste trabalho: a) quais as implicações destas 

mudanças quanto à geração de informações confiáveis para a gestão acadêmica? b) 

como fazer uso dos dados do ENADE para tomada de decisão e/ou auxílio na gestão 

das IES? 

Quando colocada a questão da gestão das IES, vale ressaltar que está inclusa 

nessa gestão tanto a dimensão administrativa da Instituição quanto a parte do ensino, 

pesquisa e extensão, enquanto atividades fins, dependendo da sua organização 

acadêmica (Faculdade, Centro Universitário ou Universidade). 

A preocupação das Instituições de Ensino Superior (IES) em treinar seus 

estudantes para buscar uma boa pontuação no ENADE é algo cada vez mais 

presente, afetando até mesmo as matrizes curriculares das disciplinas, e, foi o que 

motivou o desenvolvimento deste trabalho. 

Entretanto, as informações produzidas pelo exame não são utilizadas e 

analisadas com o mesmo entusiasmo que a preparação dos estudantes para angariar 

uma boa pontuação. E, nos poucos casos, que as informações são utilizadas, se 

limitam ao uso dos relatórios entregues pelo INEP. 

Por meio desses problemas apontados, a pesquisa tem como objetivo geral a 

análise do período de 2004 a 2014, com base no resultado do ENADE, e destacar 

informações que não estão visíveis em uma simples análise das variáveis. Para tal 

visa-se a utilização da Mineração de Dados. 

Com essa análise, buscou-se demonstrar que é possível utilizar o resultado do 

ENADE para gerar informações que podem ser convertidas em conhecimento e, 

assim, auxiliar no dia a dia da gestão da educação superior, que poderá tomar 

decisões, criar indicadores e propor melhorias, tanto no âmbito administrativo quanto 

acadêmico. 

Para tanto, foi necessário atingir os seguintes objetivos específicos:  

 Padronizar o questionário socioeconômico do ano de 2004 a 2014 com a 

intenção de normalizar as questões e respostas; 

 Analisar todas as questões de cada ano para verificar se são comuns e, caso 

não sejam, padronizá-las; 
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 Criar um banco de dados único com os resultados dos “microdados” 

disponibilizados pelo INEP; 

 Analisar cada ano a fim de testar e conhecer os dados; 

 Analisar os resultados encontrados com o intuito de propor indicadores para 

a gestão da educação superior; 

Para esse estudo, foi realizada uma pesquisa empírica de cunho exploratório 

nos “microdados” disponibilizados pelo INEP com os resultados do ENADE. Por esse 

motivo, foi criado uma base de dados propícia para a aplicação das técnicas de 

mineração de dados. Para a execução da pesquisa, foi feito o uso do processo KDD 

(Knowledge Discovery in Databases), que, em Português, quer dizer Descoberta de 

Conhecimento em Banco de Dados, cujo principal objetivo é a transformação de 

dados em conhecimento. O KDD é subdividido nas seguintes partes: seleção, pré-

processamento, transformação, mineração de dados e análise.  

No processo de seleção, fez-se a segmentação dos dados; no caso desta 

pesquisa, foi definida a utilização dos “microdados” do ENADE de 2004 a 2014. 

No processo de pré-processamento, fez-se a limpeza dos dados, na qual foram 

utilizadas apenas as inscrições que responderam a todas as questões do questionário 

socioeconômico que foram selecionadas para uso. 

Na etapa de transformação, fez-se a passagem dos dados para um formato 

válido para uso, na qual foi necessário reconfigurar algumas respostas do questionário 

socioeconômico e criar faixas de idade e de nota. 

Na fase de mineração de dados, utilizou-se a ferramenta Analysis Services com 

os algoritmos de clustering e árvore de decisão, com a finalidade de buscar 

probabilidades estáticas e padrões existentes nos dados, que não estão perceptíveis 

ao olhar comum. 

Por fim, mas não menos importante, na etapa de análise, exploraram-se todos 

os resultados e destacaram-se os de maior relevância. 

A mineração de dados citada acima está relacionada com as áreas de estudo 

de: sistema de informação, banco de dados, inteligência artificial, engenharia, 

matemática e estatística. O termo “mineração” remete ao processo de extração de 

minerais valiosos, como por exemplo: ouro e pedras preciosas. Sendo que, no cenário 

da mineração, há uma mina e utilizam-se ferramentas adequadas para extrair os 

minerais. 
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Para a análise de grandes volumes de dados, a mineração visa explorar as 

fontes de dados (minas) utilizando algoritmos (ferramentas), a fim de obter 

conhecimento (minerais preciosos).  

Comparando com a pesquisa em questão, a mina seria os “microdados” do 

ENADE disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP); as ferramentas, os algoritmos de árvore de decisão e 

clustering; e os resultados dos algoritmos, interpretados e analisados gerando 

conhecimento, os minerais preciosos. 

Castro (2016) descreve que a mineração de dados possui diversas tarefas, 

sendo essas agrupadas em duas categorias: descritiva e preditiva. A descritiva 

compreende as propriedades gerais dos dados, enquanto que, a preditiva objetiva a 

predição dos dados.  

As principais tarefas da mineração de dados são: análise descritiva de dados, 

predição (classificação e estimação), análise de grupos, associação e detecção de 

anomalias. (CASTRO, 2016) 

A análise descritiva dos dados diz respeito à sumarização e compreensão dos 

dados; possibilitando medir, explorar e descrever características particulares 

existentes nos dados analisados. 

De maneira geral, a análise descritiva permite conhecer os dados contidos em 

um grande volume e decifrá-los. Sua representação se dá por meio de gráficos, com 

a finalidade de explicitar um conhecimento específico existente nos dados. 

A predição dos dados, outra tarefa da mineração, é a capacidade de classificar 

e estimar. A classificação é utilizada na predição de dados discretos1 enquanto que a 

estimação na predição de dados contínuos2. 

Para a tarefa de predição, é feito uso de dados históricos relacionados a uma 

determinada situação e, a partir disso, construído um modelo preditivo que possa 

gerar novas saídas baseadas no histórico informado. Para este trabalho, utilizou-se o 

algoritmo de árvore de decisão para se gerar o modelo preditivo. 

Na tarefa de análise de grupos, conhecida como agrupamento (clustering), o 

objetivo é separar/agrupar um conjunto de dados de acordo com propriedades 

similares. Cada grupo gerado é identificado como cluster e compreendem objetos 

similares. 

                                            
1 Dados que só podem assumir um valor dentre um conjunto. 
2 Dados que podem assumir qualquer valor entre um intervalo. 
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Já a tarefa de associação, também conhecida como regras de associação, visa 

encontrar relações entre as varáveis disponíveis na fonte de dados analisada, por 

exemplo, saber qual variável tem interferência sobre outra. O exemplo clássico dessa 

tarefa é o questionamento de qual produto vende mais em conjunto em uma rede de 

supermercado.   

A tarefa de detecção de anomalias tem como finalidade identificar valores 

discrepantes, ou seja, anomalias encontradas na fonte de dados analisadas. Segundo 

Castro (2016), na maioria das aplicações da mineração de dados, essas anomalias 

são descartadas, porém, em alguns casos específicos, elas representam uma 

informação que necessita de apuração. Na detecção de fraude, nomeadamente, a 

anomalia pode representar algo irregular que não ocorre com frequência e deve ser 

investigado. 

 Portanto, com esses recursos disponíveis para utilização, a mineração de 

dados se coloca como a escolha para se trabalhar os “microdados” do ENADE. Para 

tanto, foi necessário passar por todas as etapas do KDD descritas acima, a fim de 

destacar as informações existentes nos dados que, uma vez analisados, poderão 

gerar conhecimento para auxiliar na gestão da Educação Superior. 

A presente pesquisa está subdividida em sete capítulos, incluindo a Introdução 

considerada como primeiro capítulo:  

No segundo capítulo, foi realizada uma discussão sobre a educação superior 

no Brasil a partir dos anos 70, na qual foi apresentado todo o panorama histórico da 

educação superior até os dias atuais, destacando as principais políticas que 

originaram o cenário atual; 

No terceiro capítulo, foi tratado o tema da gestão do conhecimento, sendo 

apresentadas as características da gestão do conhecimento e como essa pode ser 

desenvolvida em uma Instituição de Ensino Superior;  

No quarto capítulo, nomeado como Avaliação e ENADE, foi descrita a evolução 

do sistema de avaliação da educação superior no Brasil, bem como as características 

do SINAES e do ENADE;  

No quinto capítulo, foi realizada uma análise individual dos “microdados” do 

ENADE do ano de 2004 a 2014, na qual destacaram-se as características e 

dificuldades encontradas em cada ano;  

No sexto capítulo, Análise dos Dados do ENADE (2004 a 2014), foram 

analisados todos os dados do ENADE de maneira agrupada e normalizada. Para 
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tanto, foram utilizados dois algoritmos de mineração de dados: árvore de decisão e 

clustering; 

 No sétimo capítulo, nomeado Considerações Finais, foram destacados os 

resultados encontrados, bem como as dificuldades e melhorias futuras que poderão 

ser realizadas para buscar novos padrões e probabilidades estatísticas. 
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2 EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL A PARTIR DOS ANOS 70 

Por meio da evolução e das mudanças que ocorreram com o passar do tempo 

em nosso país, configurou-se um cenário na educação superior bastante heterogêneo 

e complexo, o qual não pode ser desconsiderado ao se tratar da gestão na educação 

superior. 

Para entender este cenário que se instaurou nos dias de hoje, foi realizado o 

resgate histórico da Educação Superior no Brasil a partir dos anos 70 que aponta e 

evidencia os principais acontecimentos em cada década. 

Nos anos 70, segundo Silva (2011), a educação ficou marcada pela Lei nº 

5.692/71, que tornou a educação média em profissionalizante como uma tentativa do 

governo militar de aumentar a mão de obra qualificada para o mercado, sem a 

necessidade do jovem cursar a educação superior. 

Cunha (2014) destaca que a lei uniu o ensino médio secundário, o normal, o 

técnico industrial, o comercial e o agrotécnico em um só, o que fez com que todas as 

escolas oferecessem somente cursos profissionalizantes. 

Na época, eram poucos os jovens que conseguiam e tinham condições de 

ingressar na educação superior. Logo, por meio desses cursos abrangidos na Lei o 

governo buscara garantir a educação técnica dos jovens que eram levados 

rapidamente ao mercado de trabalho, pois os cursos tinham por característica a curta 

duração. 

Silva (2011) aponta que muitas universidades da época criaram colégios 

técnicos universitários para atender a essa nova demanda e, com essa manobra, 

proporcionaram a rápida inserção dos jovens no mercado de trabalho. 

Silva (2011, p. 25) explica que a educação estava a serviço da economia: 

“preparando o indivíduo, ele vai melhorar o seu trabalho na empresa e, por 

consequência, esta tem lucro maior, embora o mesmo não aconteça com ele”, lógica 

capitalista que vê a educação como capital humano. 

Na década seguinte (80), conforme destaca Silva (2011), a lógica do capital 

humano ainda prevalecia, porém, a Lei nº 5.692/71 foi perdendo força após o 

credenciamento de novas instituições de educação superior. 

À medida em que os jovens foram adquirindo um grau maior de instrução, mais 

concorrido ficou o mercado de trabalho, e assim houve a necessidade de mais 

investimentos em educação para inseri-los no mercado de trabalho (SILVA, 2011). 
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Conforme a lei de mercado (oferta x demanda), o mesmo aconteceu no cenário 

da educação, ou seja, “[...] quanto mais a oferta de mão de obra qualificada divergir 

da demanda tanto mais o indivíduo terá que investir em sua educação” (SILVA, 2011, 

p. 25). 

Durante as duas décadas (70 e 80), a gestão educacional sofreu grande 

influência da administração clássica, que foi adaptada para ser empregada na 

educação, seguindo critérios do fayolismo3, do taylorismo4 e do fordismo5 (SILVA, 

2011). 

Ribeiro (2016) salienta que, até os dias de hoje, a educação carrega 

características herdadas deste modelo. Por exemplo, a premiação e a bonificação aos 

trabalhadores pregadas por Taylor e Fayol ainda hoje estão presentes no sistema de 

avaliação educacional, por via da busca contínua da eficácia escolar, da bonificação 

pelo desempenho e nas premiações como mecanismo de melhoria da qualidade. 

Nos anos 90, a educação foi modelada e ditada conforme os critérios 

estabelecidos pelo Banco Mundial e outros organismos multilaterais, que começaram 

a atuar nos anos 60, porém, se fortaleceram e tornaram-se formuladores da educação 

nos anos 90 (MELLO, 2012). 

Mello (2012) afirma que, a partir de 1970, o Banco Mundial começou a conceder 

financiamentos ao Brasil no setor social para combate à pobreza, na saúde, no 

desenvolvimento rural e na educação. Ainda de forma discreta, esses financiamentos, 

focavam na formação de mão de obra qualificada para o aumento da produção e, 

consequentemente, crescimento econômico do país. Já em 1980, os investimentos 

do Banco Mundial no Brasil foram direcionados para o setor agrícola. 

De acordo com Mello (2012), o Banco Mundial, ao lado do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), exercia o papel de provedor dos países “em desenvolvimento” na 

economia mundial. Com o passar dos anos, esse foi se adaptando e alterando seu 

                                            
3 Teoria clássica da Administração idealizada por Henri Fayol, baseada em 14 princípios básicos. 
Tendo como característica a ênfase na estrutura organizacional e a busca da máxima eficiência. 
4 Sistema de gestão de trabalho desenvolvido no século XIX pelo engenheiro Frederick Taylor, 
baseada em 5 princípios básicos. Apresenta como uma das características a busca pela eficiência 
operacional de cada funcionário. 
5 Modelo de produção idealizada por Henry Ford que teve como base o Taylorismo, baseada em 3 
princípios básicos: intensificação, economia e produtividade. As principais inovações, se comparado 
com o Taylorismo, são de natureza técnica e organizacional.  
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discurso que passou a influenciar diretamente várias dimensões, sendo uma destas a 

educação. 

[...] o Banco Mundial influenciou, em diversos países, em dimensões 
diferentes e complementares: formulação de políticas econômicas e sociais 
de muitos governos; rápida expansão dos sistemas formais de educação pelo 
mundo; formulação de políticas que concebem a educação como um 
precursor da modernização; disseminação das ideias ocidentais a respeito de 
como educação e economia são, ou deveriam ser, conectadas (MELLO, 
2012, p. 29). 

Alinhado às práticas neoliberais, como desregulamentação do mercado, 

redução do Estado e privatização de estatais, o Banco Mundial, junto com o FMI, se 

tornara o maior divulgador dessas práticas e políticas (MELLO, 2012). 

[...] a estratégia do Banco teria quatro elementos essenciais: (i) estimular uma 
maior diferenciação das instituições, incluindo o desenvolvimento de 
instituições privadas; (ii) proporcionar incentivos às instituições públicas para 
que diversifiquem as suas fontes de financiamento, incluindo uma 
coparticipação dos alunos na recuperação dos custos e vinculando o 
financiamento público ao desempenho; (iii) redefinir o papel do governo em 
relação à educação superior, e (iv) introduzir políticas explicitamente 
desenhadas para dar prioridade a objetivos de qualidade e equidade. Os 
pontos propostos para a agenda latino-americana eram lançados: 
diferenciação e diversificação das instituições, desenvolvimento do setor 
privado, financiamento diversificado, novo contrato entre os sistemas e os 
governos, formação de uma nova geração de acadêmicos, atenção especial 
às instituições mais atrasadas, políticas de diversificação institucional e 
internacionalização da educação superior (MELLO, 2012, p. 356). 

Mello (2012) destaca que, na década de 1990, o Brasil assume o posto de um 

dos países que mais se adequa e segue a cartilha do Banco Mundial no que diz 

respeito às ideias e políticas educacionais, com vários projetos financiados para o 

setor. 

Figueiredo (2009) mostra que no total foram seis projetos financiados pelo 

Banco Mundial na década de 1990, totalizando cerca de US$ 1 bilhão. Os projetos 

financiados foram: Educação Básica no Nordeste II, Educação Básica no Nordeste III, 

Projeto de Melhoria da Qualidade da Educação Básica em Minas Gerais, Projeto 

Inovações na Educação Básica em São Paulo, State of Espírito Santo Basic Education 

Project e Projeto Qualidade no Ensino Público do Paraná. 

O Banco Mundial se destacava como uma das principais agências 

internacionais financiadoras. Os empréstimos externos no período de 1989 a 1996 

chegaram a aproximadamente US$ 1,8 bilhões, somando até o ano de 2006 um total 

de US$ 40 bilhões investidos em 129 países. 
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Dezalay e Garth (2000) apresentam algumas hipóteses para explicar a 

centralidade que o Banco Mundial assumira no Brasil, principalmente no campo das 

políticas educacionais dos anos 1990. A primeira hipótese elaborada é o fato que 

nesse período o país estava saindo da ditadura militar e encontrava-se em um 

processo de redemocratização, com mudanças políticas, abertura da economia e a 

chegada de novos grupos ao poder. Ou seja, “em vez de um Estado ‘pesado’, prefere-

se agora um Estado ‘neoliberal’” (DEZALAY E GARTH, 2000, p. 163).   

  

Outra hipótese colocada por Mello (2012) é que a agenda do Banco Mundial se 

confundia com a própria agenda do governo brasileiro: “[...] as políticas do governo, 

inclusive as do setor educacional, começavam a parecer mais claras, ter continuidade 

e, como perceberam alguns autores, convergentes às políticas do Banco Mundial” 

(MELLO, 2012, p. 268). 

Mello (2012) salienta a proximidade que o Banco Mundial tinha com o governo 

brasileiro na década de 1990, na qual vários atores envolvidos no mais alto escalão 

da educação, ciência e tecnologia constavam na folha de pagamento do Banco 

Mundial, o qual os contratava como consultores ou autores de textos para a área da 

educação. 

A entrada e permanência de Paulo Renato Souza, economista, formado pela 
Unicamp, e também ex-funcionário do BID, para o Ministério da Educação, 
seria providencial e possibilitaria um alinhamento ainda maior entre as ideias 
e políticas do Banco Mundial e do governo brasileiro na área de educação[..] 
(MELLO, 2012, p. 359). 

Para o Banco Mundial, seguindo as características neoliberais, o Estado seria 

regulador/gestor e não provedor. Palavras como governança, accountability e 

transparência eram os jargões apresentados e que ganhavam força no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

Mello (2012) destaca que os resultados foram difíceis de serem comemorados. 

Segundo a autora, a política se baseou no financiamento de material e livros didáticos, 

bibliotecas, obras e equipamentos. Eliminou-se a repetência nas escolas, mas pouco 

se fez pelos planos de carreira docente, tanto na educação básica quanto na superior. 

Na Educação Superior, mesmo não havendo um financiamento direto, Mello 

(2012) apresenta as convergências das políticas elaboradas pelo governado FHC com 
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as do Banco Mundial. O governo necessitava de números para comparações 

internacionais e para isso usava o discurso da democratização do acesso à educação. 

Entretanto, a análise da Educação Superior que se tinha na época era que essa 

se encontrava em crise. De um lado, existiam as instituições públicas com sua “[...] 

ineficiência no uso do recurso público, falta de produtividade, altos custos, burocracia, 

corporativismo, manutenção de privilégios e atendimento insuficiente e reservado para 

as elites” e, do outro lado, as instituições do setor privado, que Mello (2012) ressalta 

como sendo de qualidade questionável e que priorizam interesses econômicos 

(MELLO, 2012, p. 375). 

Por conseguinte, a medida adotada pelo governo foi apostar no aumento do 

número de instituições sem aumentar o orçamento. Dessa forma, estimulando a 

concorrência, as instituições seriam obrigadas a melhorar seus serviços e, assim, 

utilizando-se da lógica da competição, até mesmo as instituições do setor público se 

veriam obrigadas a ser mais eficientes. 

[...] defendia-se que, sem aumentar o orçamento, o aumento do número de 
instituições e de concorrência sanariam os problemas, bem como o aumento 
da eficiência no setor público que deveria “fazer mais e melhor” com o mesmo 
recurso, foram as soluções apresentadas. [...] A concorrência no setor, a 
partir da comparação e competição, possíveis pela quebra de monopólios e 
reservas de mercado, proporcionaria a melhoria da qualidade (MELLO, 2012, 
p. 376). 

Com essa prática, pode-se claramente observar o afastamento do Estado como 

provedor e o mesmo assumindo o papel de gestor/regulador. Para isso, defendia-se 

um sistema de informação e avaliação capaz de medir a qualidade das instituições, 

sendo esse instrumento o termômetro para guiar o Estado e, principalmente, o 

mercado e os consumidores (MELLO, 2012). 

[...] acreditava-se que a competitividade se daria em nome da qualidade, e 
que se poderia conhecê-la a partir de dados objetivos, também 
negligenciando os mecanismos e artifícios utilizados, sobretudo pelo setor 
privado de baixa qualidade, para burlar as regras. Em suma, a nova política 
para educação superior previa que o sistema educacional funcionaria como 
um “quase mercado” (Dias Sobrinho, 2000, 2002, 2003), a partir de uma 
concorrência orquestrada e incentivada pelo Estado, em busca de eficiência 
e qualidade (MELLO, 2012, p. 376). 

Mediante essas decisões, em convergência com as políticas implementadas 

pelo Banco Mundial, ocorreu a proliferação das instituições privadas de educação 

superior. 
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Posto isto, Mello (2012) ressalta que, após um período de estagnação da 

década de 80, a educação voltou a crescer na segunda metade da década de 90. De 

1995 a 2002, houve um aumento de 83,11% do número de instituições. Aumento 

similar também ocorreu no número de cursos (130,31%) e no número de matrículas 

(97,76%). 

A expansão teve particularidades: com relação ao número de instituições, se 
as federais aumentaram em 28%, o setor privado mais do que duplicou 
(110,82%), sendo responsável, já em 2002, por 88,1% dos estabelecimentos 
contra 11,9% no setor público (MELLO, 2012, p. 377). 

Uma prática definida em consonância com as políticas pregadas pelo Banco 

Mundial foi a diversificação e diferenciação das instituições, sendo propostas novas 

formas organizacionais que não estivessem apegadas ao modelo universitário 

(ensino, pesquisa e extensão). Outra diferença foi a criação de novos formatos de 

cursos, os tecnológicos e sequenciais, que apresentavam como característica a curta 

duração. 

O que fica claro e evidenciado na década de 90 é a redução do Estado provedor 

e mantenedor, o qual deixa de atuar diretamente, assume um papel de orientador e 

delega suas atividades à iniciativa privada. Com o fim da gestão FHC, o Banco 

Mundial reduziu sua participação na esfera federal (MELLO, 2012). 

Com o início da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, foi instalada a Comissão 

Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA), presidida por José Dias Sobrinho, 

a fim de reformular os processos e políticas de avaliação da Educação Superior, que 

deu origem ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que 

será melhor explorado no capítulo 4. 

Outras medidas que influenciaram no cenário da Educação Superior foram: a 

implantação do Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de 

estudo para a graduação em instituições de ensino superior privadas; a ampliação do 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES); e o Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM) como critério para ingresso nas IES públicas. 

Aguiar (2016) argumenta que o início da gestão da educação do governo Lula 

fora um tanto desarticulado, com a entrada e saída de vários ministros em um curto 

período, mas que a grande preocupação era sanar os problemas que as IES públicas 

estavam enfrentando. 
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No governo FHC, cerca de 50% das verbas para custeio das IES públicas 

haviam sido cortadas. Já as IES privadas que representavam, ao final do ano de 2002, 

70% das matrículas, sofriam com a ameaça e risco de “inadimplência generalizada do 

alunado e de uma crescente desconfiança em relação a seus diplomas” (BRASIL, 

2003) 

Nesse cenário que vinha se arrastando desde a gestão de FHC, fazia-se 

necessária uma lei que regulamentasse o sistema federal de educação superior. 

Aguiar (2016) aponta que existiam questões cruciais que necessitavam de 

regulamentação, como é o caso da autonomia Universitária prevista na Constituição 

de 1988 e de políticas para o setor privado da educação superior. 

Assim, após um ano e meio de discussão, o projeto final da Reforma 

Universitária foi entregue em 2006 ao Congresso Nacional, apresentando três eixos 

principais, como salienta Aguiar (2016, p. 116): 

(i) constituir um sólido marco regulatório para a educação superior no País; 
(ii) assegurar a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição, 
tanto para o setor privado quanto para o setor público, preconizando um 
sistema de financiamento consistente e responsável para o parque 
universitário federal; e (iii) consolidar a responsabilidade social da educação 
superior, mediante princípios normativos e assistência estudantil. 

O projeto em questão nunca foi votado pelo congresso nacional. Aguiar (2016) 

aponta que o projeto não chamou a atenção do Congresso por não apresentar algo 

inovador; muitos dos assuntos ali inseridos já haviam sido anteriormente 

contemplados em decretos, resoluções e portarias. 

Aguiar (2016) reforça que nenhum ator político manteve a luta pela aprovação 

do projeto graças ao resultado favorável que se apresentou nas IES: as públicas 

expandiram-se como nunca e as privadas continuaram com seu crescimento, mas 

agora em menor velocidade que nos anos anteriores. 

A autora lamenta apenas dois pontos no projeto que deixou de ser aprovado:  

O primeiro é a exigência de que 70% do capital votante das mantenedoras 
estejam nas mãos de brasileiros natos ou naturalizados, tendo-se em vista o 
processo de internacionalização do setor, com a abertura de sociedades 
anônimas com participações de fundos de investimento estrangeiros. O outro 
é a composição majoritária de professores na composição dos colegiados 
superiores em universidades e centros universitários, numa tentativa de 
equilibrar o poder entre mantidas e mantenedoras. Mas, dificilmente ambas 
as exigências não seriam contornadas com os malabarismos administrativos 
para os quais o setor já tem traquejo (AGUIAR, 2016, p. 117). 
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Tratando das políticas do governo Lula, Aguiar (2016, p. 121) descreve que o 

Programa Universidade para Todos (ProUni) foi a mais polêmica e popular, pois ataca 

dois problemas existentes na Educação Superior: “a barreira socioeconômica que 

praticamente interditava a inclusão das camadas mais desfavorecidas no sistema [...] 

e o problema do enquadramento fiscal das instituições filantrópicas e sem fins 

lucrativos”. 

Com relação ao primeiro problema, o sistema de educação superior era 

considerado como sendo de elite. A população entre 18 e 24 anos que se inseria no 

sistema era de apenas 10,4%, número esse que estava diretamente relacionado à 

faixa da renda per capita, ou seja, quanto maior a renda, maior o percentual do público 

inserido no sistema (AGUIAR, 2016). 

De 1988 a 2004, 85% das matrículas do setor privado correspondiam às 

instituições sem fins lucrativos, que gozavam de isenções fiscais. Então, o segundo 

problema que afetou o ProUni foi o fato dessas instituições não serem reguladas, ou 

seja, elas concediam bolsas de estudos e descontos conforme as suas decisões e 

dificilmente eram oferecidas bolsas de 100%, principalmente em cursos de alta 

demanda ou custo (AGUIAR, 2016). 

Com esse cenário estabelecido, Aguiar (2016) salienta que o ProUni foi bem 

aceito pela sociedade, sindicatos, movimentos estudantis e sociais. O projeto 

regulamentava as instituições sem fins lucrativos que já recebiam a isenção fiscal, que 

depois foram obrigadas a oferecer bolsa de estudo proporcional ao número de alunos 

pagantes por curso/turno e estendia para as demais instituições privadas a isenção 

fiscal em troca de bolsas de estudos. 

Em 13 de Janeiro de 2005, por meio da Lei nº 11.096/05, o ProUni é 

promulgado. Segundo Aguiar (2016, p. 122): 

O ProUni concede a todas as instituições privadas (com ou sem fins 
lucrativos) que aderem ao programa isenção de Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Social para 
Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o Programa de 
Integração Social. O aluno precisa comprovar sua condição socioeconômica 
e sua qualificação acadêmica e/ou profissional, atendendo alguns pré-
requisitos: obter nota mínima de 450 pontos no ENEM; ter renda familiar, por 
pessoa, de até três salários mínimos, ter cursado o Ensino Médio completo 
em escola pública, ou o Ensino Médio completo em escola privada com bolsa 
integral, ou ser portador de deficiência, ou, ainda, ser professor da rede 
pública de Ensino Básico, em efetivo exercício, concorrendo a vagas em 
cursos de Licenciatura ou Pedagogia, sendo que, neste caso, a renda familiar 
por pessoa não é considerada. 
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As mudanças ocorridas no âmbito da educação estão relacionadas às 

mudanças ocorridas na esfera mais ampla da sociedade. Dentro dessa mudança, o 

conhecimento passa a ser progressivamente mais importante como fator de 

desenvolvimento.  No início do século XXI, emerge o termo sociedade do 

conhecimento, termo esse utilizado para representar a nova configuração da 

sociedade — reflexo da chamada “nova economia”. 

A nova economia, como ficou conhecida, ou também a globalização da 

economia, segundo Bessa et al. (2003), pode ser analisada em duas perspectivas: 

macro e microeconômica. Na visão macroeconômica, o termo se refere ao 

crescimento do emprego e produtividade, baixa taxa de juros e inflação, 

internacionalização da economia americana e difusão de novas tecnologias, 

comunicação e internet. Do ponto de vista microeconômico, a produtividade se 

reestrutura pela competitividade, inovações tecnológicas e produção de 

conhecimento, permitindo que as tecnologias de informação e comunicação 

ganhassem destaque desde a criação de novos produtos até as formas de se prestar 

serviços. 

Seguindo essa “nova economia”, na ótica social, convencionou-se chamá-la de 

“Sociedade do conhecimento”, a qual pode ser observada no dia a dia, conforme 

reforça Bessa et al. (2003, p. 4): 

“[...] no mercado de trabalho, nas relações comerciais, no crescimento 
econômico, na forma de produzir, coordenar e distribuir bens e serviços e no 
cotidiano dos indivíduos; na maneira que adquire informações, aprende, 
negocia, interage, etc” 

Com esse novo paradigma, a sociedade do conhecimento afeta diretamente a 

educação e sua gestão. Mari (2009) salienta que essa terminologia foi inserida no 

discurso do Banco Mundial no ano de 2000 numa tentativa de não insistir no discurso 

de privatização e diferenciação, após as críticas de especialistas. 

Mari (2009) destaca que, mesmo com o novo discurso, as intenções finais do 

Banco Mundial não sofreram mudanças.  Mais uma vez, a educação superior estava 

a serviço da economia.  

Assim, a Educação Superior cumpriria três papéis na sociedade do 
conhecimento:  
• a qualificação da força de trabalho adaptável e de alto nível;  
• a geração de novos conhecimentos;  
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• a capacidade de absorver conhecimentos globais e adaptá-los ao local 
(MARI, 2009, p. 176). 

Com esse novo paradigma, o conhecimento alinhado à tecnologia da 

informação se torna o propulsor do desenvolvimento econômico e social de um país. 

Assim, com essa nova configuração, na qual o conhecimento muda e se altera a todo 

o momento, o desafio do século XXI na visão de Silva (2011) é criar uma educação 

cidadã. 

O autor expõe que o desafio da educação é sim preparar o jovem para o 

mercado de trabalho, porém, diferentemente dos anos 70 e 80 quando estava focada 

apenas no tecnicismo. Na sua visão as IES devem oferecer aos estudantes condições 

de “[...] descobrirem novos conhecimentos, serem críticos e reflexivos, saberem o que 

querem para a vida enquanto cidadãos do mundo e contribuírem para a comunidade 

em que vivem” (SILVA, 2011, p. 27). 

Desta forma, com a alta competitividade do mercado e a mudança constante 

de novos conhecimentos, tecnologias e paradigmas, os jovens devem ser preparados 

para enfrentar essa nova sociedade do conhecimento. Contudo, com essa nova 

configuração da economia e da sociedade, repetem-se os padrões de exclusão social 

presentes na sociedade, agora chamada de exclusão digital ou analfabetismo digital. 

Junto com todas essas mudanças, o Brasil passou por transformações no que 

diz respeito às leis e diretrizes, dando origem à configuração do cenário estabelecido 

hoje na educação superior, a qual deve ser posta em questão para que se possa 

entender a gestão na educação superior. 

2.1 Estrutura das Instituições de Educação Superior 

A seguir, será destacado como se estruturam as instituições superiores nos 

dias atuais e as principais leis, decretos, portarias e normas que deram origem a essa 

configuração. 

De acordo com a Lei nº 9.394/96, art. 16, o sistema federal de ensino 

compreende três tipos de instituições: instituições de ensino mantidas pela união, 

órgãos federais de educação e instituições mantidas pela iniciativa privada. 

Já o art. 20 da mesma Lei define que as instituições privadas se enquadram 

nas categorias: particular, comunitária, confessional e filantrópica. Cada categoria 

possui a sua particularidade, exceto as instituições intituladas privadas, que são 
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mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. As 

comunitárias, segundo a Lei nº 12.020/2009, são instituições mantidas por pessoas 

jurídicas sem fins lucrativos, incluindo na sua mantenedora membros da comunidade. 

As confessionais, por sua vez, são orientadas por ideologias específicas (BRASIL, 

1996) e as instituições filantrópicas, são aquelas que obtiveram o certificado de 

entidades de fins filantrópicos amparadas pela Constituição de 1988 e pela Lei nº 

8.742/93. 

O Decreto nº 9.235/2017, no art. 15 define, de acordo com sua organização e 

suas prerrogativas acadêmicas, as Instituições de Educação Superior sendo: 

Faculdades, Centros Universitários e Universidades. 

As Universidades, conforme Lei nº 9.394/2006, art. 52, são caracterizadas pela 

oferta do ensino, pesquisa e extensão, além de apresentar em seu quadro docente 

pelo menos um terço dos profissionais com titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado e um terço contratado em tempo integral. Elas são criadas a partir de 

instituições de ensino superior já existentes e credenciadas com conceito positivo e 

qualidade comprovada. 

De acordo com o Decreto nº 9.235/2017, art. 17, para uma instituição solicitar 

o recredenciamento como universidade deverá, além do número exigido de mestres 

e doutores, ter sessenta por cento dos cursos de graduação reconhecidos e com 

conceitos satisfatórios; possuir programa de extensão e iniciação científica; ter obtido, 

através da avaliação externa in loco, nota maior ou igual a quatro; oferecer dois cursos 

de doutorado e quatro cursos de mestrados; não ter sido penalizada com processos 

administrativos nos últimos dois anos. 

Os centros universitários, definidos pelo Decreto nº 9.235/2017, são instituições 

com excelência comprovada no ensino com alto desempenho nos seus cursos e corpo 

docente qualificado, sendo um quinto com titulação de mestrado ou doutorado e um 

quinto do quadro docente contratado com regime de trabalho em tempo integral.  

Para que uma instituição solicite seu recredenciamento como centro 

universitário, essa deverá: atender a titulação e forma de contrato dos docentes 

descritos acima; possuir no mínimo oito cursos de graduação reconhecidos com 

conceito satisfatório; possuir programa de extensão e iniciação científica; ter obtido, 

via avaliação externa in loco, nota maior ou igual a quatro; não ter sido penalizada 

com processos administrativos nos últimos dois anos. Tanto as universidades quanto 
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os centros universitários apresentam autonomia para criar e organizar seus cursos e 

programas e são formados a partir de estabelecimentos já credenciados. 

As faculdades, conforme Decreto nº 9.235/2017, são instituições atuantes em 

mais de uma área de conhecimento. Toda instituição privada deve necessariamente 

ser credenciada primeiramente como faculdade, e essas não são obrigadas a 

exercerem a pesquisa e a extensão. Todo novo curso ofertado necessita de 

autorização prévia do Ministério da Educação. 

De acordo com o censo de 2017 da educação superior, no Brasil havia 2.448 

instituições, sendo 2.152 de caráter privado e 296 públicas. Desse universo, quase 

82,51% são credenciadas como faculdades, conforme pode ser observado na tabela 

1. 

Tabela 1 - Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica e Categoria Administrativa 

 

Fonte: Censo 2017. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educac
ao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf>. Acessado em: 08 out. 2018. 

Para avaliar, supervisionar, regular e avaliar esse grande número de IES, têm-

se os seguintes órgãos: Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior 

(SERES), Conselho Nacional de Educação (CNE) e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) é a 
unidade do Ministério da Educação responsável pela regulação e supervisão 
de Instituições de Educação Superior (IES), públicas e privadas, pertencentes 
ao Sistema Federal de Educação Superior; e cursos superiores de graduação 
do tipo bacharelado, licenciatura e tecnológico, e de pós-graduação lato 
sensu, todos na modalidade presencial ou a distância” (SERES). 

O INEP, criado inicialmente para desenvolver pesquisas e reflexões sobre a 

educação, é consolidado hoje como o órgão responsável pela coleta de dados sobre 

a educação, realizando censos e avaliações. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). 
Sua missão é subsidiar a formulação de políticas educacionais dos diferentes 
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níveis de governo com intuito de contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social do país (INEP, 2015). 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) é um órgão com autonomia para 

formular e avaliar a política nacional de educação. Basicamente, analisa-se, discute-

se um determinado problema e emite-se um parecer, o qual será encaminhado ao 

MEC, que pode, ou não, homologá-lo. 

A Lei nº 9131, de 24 de novembro de 1995, no art.7 § 1º detalha que compete 

ao CNE: 

a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de 
Educação; 
b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nível ou 
modalidade de ensino; 
c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no diagnóstico dos 
problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, 
especialmente no que diz respeito à integração dos seus diferentes níveis e 
modalidades; 
d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus 
conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto; 
e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito 
Federal; 
f) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação 
educacional, no que diz respeito à integração entre os diferentes níveis e 
modalidade de ensino; 
g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da 
Educação e do Desporto. 

Com esta heterogeneidade do sistema de ensino superior brasileiro, Trigueiro 

(2005) aponta o cuidado que se deve ter ao analisar um determinado assunto, pois 

essas diferentes formas organizacionais e culturais devem ser levadas em 

consideração. 

Pode-se ilustrar essa questão apontada por Trigueiro (2005) usando como 

exemplo a autonomia. Segundo ele:  

[...] [a autonomia] trata-se uma proposta que busca, fundamentalmente, dar 
condições jurídicas às universidades públicas para exercer com maior 
liberdade o gerenciamento dos seus recursos humanos, financeiros e 
patrimoniais, podendo dispor de muito maior flexibilidade para definir critérios 
próprios de indicadores de desempenho, remanejamento de quadros de 
funcionários, e recrutamento permanente e temporário (TRIGUEIRO, 2005, 
p. 9). 
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Sob a ótica da autonomia didático-científica, a criação de novos cursos, em 

instituições públicas ou privadas, está prevista em lei, tendo cada uma maior ou menor 

grau de autonomia mediante a categoria em que se enquadra. 

As faculdades caracterizam-se por não possuírem autonomia para a criação de 

novos cursos, enquanto que as universidades possuem a garantia de autonomia 

prevista na Lei 9.394/1996 art. 53. 

No que diz respeito à autonomia orçamentária e de recursos humanos, 

Trigueiro (2005), reforça que as instituições privadas gozam de maior autonomia se 

comparadas às instituições públicas. Porém, é nas instituições tidas como 

comunitárias que apresentam as condições mais favoráveis para o exercício pleno da 

autonomia acadêmica ou administrativa.   

Trigueiro (2005) reforça que, nas instituições privadas, o poder está nas mãos 

de poucas pessoas, tornando o processo ágil e flexível; enquanto nas públicas, há 

uma multiplicidade de esferas decisórias, colegiados e grupos de interesses 

(TRIGUEIRO, 2005). 

A hierarquia destas instituições também é um ponto a se destacar. Nas IES 

públicas há grande complexidade de hierarquias, sendo que “todos esses níveis 

hierárquicos tornam extremamente complexos os processos decisórios e 

comunicativos nessas instituições” (TRIGUEIRO, 2005, p. 15). 

Para ilustrar essa estrutura hierárquica nas instituições públicas, Trigueiro 

(2005) descreve toda a estrutura que foi definida a partir da reforma universitária em 

1968 e cita a Lei nº 5.540/68, na qual se define essa estrutura. 

Assim, nas instituições públicas os órgãos de supervisão são: o Conselho 

Universitário, que trata das políticas universitárias; o Conselho de Curadores, 

responsável pelos assuntos financeiros; Conselho Diretor, de natureza administrativa 

e fiscal; Conselho de Ensino, relacionado à Pesquisa e Extensão; Coordenação das 

Atividades e Reitoria, que dirige as atividades administrativas e acadêmicas 

(TRIGUEIRO, 2005). 

O fato das instituições públicas apresentarem um grande número de 

hierarquias torna qualquer processo complexo e afeta a comunicação da instituição. 

Trigueiro (2005, p.16) também argumenta que os desvios na implementação de uma 

decisão é algo que ocorre com maior ênfase nas públicas, pois estas necessitam de 

“aprovação de vários centros e instâncias paralelas de poder”. Já nas instituições 

privadas, Trigueiro (2005), evidencia que as instituições são mais leves do que as 
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públicas e apresentam menor número de setores, departamentos, níveis hierárquicos 

e, consequentemente, menor burocracia. 

Tendo isso em vista, com uma hierarquia enxuta, a comunicação e as 

mudanças ocorrem de forma mais ágil e flexível. Trigueiro (2005), no entanto, aponta 

que nas IES privadas os conselhos e colegiados não têm o mesmo peso e importância 

que nas IES públicas. Todas as decisões são enviadas e aprovadas (ou não) pelo 

conselho máximo da instituição, ou seja, as principais decisões passam pelas mãos 

de poucos indivíduos. 

[...] é muito comum encontrarmos o comentário, entre membros e dirigentes 
das IES privadas, que os conselhos são, em geral, meramente instâncias 
formais, com pouco poder para alterar as iniciativas do reitor ou da 
administração superior da instituição; [...] os conselhos superiores nessas IES 
são, normalmente, pouco numerosos e nem sempre representam todas as 
correntes e tendências presentes nessas instituições, o que leva a se 
constituir, basicamente, num espaço de confirmação e de consagração de 
toda uma orientação estratégica e prática oriunda dos reitores e 
mantenedores da organização (TRIGUEIRO, 2005, p. 16). 

Trigueiro (2005) argumenta que, nas IES privadas, a interferência das 

mantenedoras, os "donos" das instituições, é muito grande e, muitas vezes, esses 

acumulam cargos na reitoria, fazendo com que o envolvimento do docente com o 

curso seja limitado, criando problemas na comunicação da administração superior 

para com as bases acadêmicas. Isto é, toda a decisão é definida por um grupo seleto 

que não está diretamente vinculado ao dia a dia de um determinado curso ou da 

Instituição; essas decisões já estão tomadas quando chegam aos membros dos 

colegiados, que não têm participação no processo de decisão. 

Também, mesmo com poder de participação, um docente membro, por 

exemplo, provavelmente teria um contrato de trabalho como horista, o que o impediria 

de ter um vínculo maior com a Instituição. Consequentemente, sua participação 

dificilmente implicaria algo contrário ao que foi definido pelo alto escalão da instituição, 

sob o risco de perder o emprego (TRIGUEIRO, 2005). 

Essa grande influência da mantenedora nas instituições privadas passa pelo 

setor administrativo, financeiro e se estende até às decisões acadêmicas. Nesse 

sentido, “a autonomia acadêmica e pedagógica passa a ser secundarizada pela 

vontade da mantenedora ou do dono da escola ou faculdade” (TRIGUEIRO, 2005, 

p.17). 
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A mantenedora supostamente mantém a universidade ou faculdade, mas de 
fato são estas que mantêm a mantenedora. As particulares de sentido estrito, 
em geral, não têm órgãos colegiados superiores e, quando os têm, 
geralmente são compostos de membros nomeados pelo mantenedor ou pelo 
reitor, que, por sua vez, é nomeado pelo mantenedor. Muitas vezes, o reitor 
não tem mandato, sendo demissível ad nutum, isto é, segundo a vontade do 
mantenedor. Nas particulares, o governo de fato geralmente não é colegiado 
e, muitas vezes, sequer os estatutos preveem órgãos colegiados. Quer dizer, 
a autonomia acadêmica e pedagógica passa a ser secundarizada pela 
vontade da mantenedora ou do “dono” da escola ou faculdade (TRIGUEIRO, 
2005, p. 13). 

Para sanar esse problema, o Conselho Nacional de Educação Superior elabora 

o Parecer CNE/CES 600/97, que pretendia definir para as universidades privadas 

efetivamente os órgãos colegiados previstos na LDB, art. 52, mas o parecer foi 

aprovado pelo CNE, mas nunca homologado pelo Ministro da Educação (TRIGUEIRO, 

2005). 

Trigueiro (2005) sinaliza que o tema gestão da educação superior nas 

instituições privadas pode se considerar uma “caixa preta”, pois muitas são 

administradas por familiares, seguindo o padrão julgado conveniente. 

No geral, a gestão nas IES privadas é tida como um grande problema: o autor 

sinaliza que as informações gerenciais são precárias, de baixa confiabilidade; o 

planejamento é inexistente, e a avaliação, quando existe, está em seus primeiros 

passos. (TRIGUEIRO, 2005). Ademais, Trigueiro (2005, p. 18) argumenta que as 

“decisões são tomadas ´intuitivamente` ou baseadas apenas em procedimentos 

convencionais, históricos, nem sempre fundamentados em razões técnicas”. Por outro 

lado, nas instituições tidas como comunitárias, o autor relata que o problema é um 

pouco menor: 

As chamadas instituições comunitárias parecem ser as que mais avançam 
nessa segunda perspectiva, construindo um espaço interno de maior 
interlocução e construção de propostas mais participativas e criativas na 
gestão da organização. São muitas iniciativas que poderiam servir de base 
para várias outras instituições de educação superior no Brasil, incluindo as 
públicas. No extremo oposto, as IES com maiores dificuldades de 
implementar novos projetos de desenvolvimento institucional e de gestão 
estratégica, são as chamadas "escolas isoladas", especialmente aquelas em 
que predominam os padrões familiares de administração (TRIGUEIRO, 2005, 
p. 19). 

As profundas alterações ocorridas nas estruturas da educação superior no 

Brasil trazem para a discussão as implicações para a gestão da educação superior 

que serão tratadas no próximo subcapítulo. 
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2.2 A Gestão da Educação Superior 

Silveira (2013) afirma que a educação se relaciona muito com o mundo 

empresarial e, mesmo esse sendo um tema delicado de se tratar, pois muitos 

especialistas em educação não gostam dessa comparação, o autor apresenta 

algumas semelhanças e características que um bom gestor, sendo do ramo 

educacional ou não, deve ter. 

Um bom gestor é aquele que sabe mobilizar os atores em prol de uma causa, 

sabendo lidar com o poder não pela imposição de suas ideias, mas sim pela fidelidade 

e respeito que conquista de sua equipe (SILVEIRA, 2013, p. 18). 

A educação, em especial, a educação superior, a exemplo do segmento 
empresarial, exige planos estratégicos e outras iniciativas do mundo 
corporativo. A educação também está inserida num ambiente onde têm-se 
que examinar as tendências futuras, a legislação, os “concorrentes”, os 
clientes (identificados como alunos) e os “stakeholders”. Isto tudo por que a 
educação superior, inserida num contexto sócio econômico de 
competitividade, requer estratégias de sobrevivência e sustentabilidade. 

Todavia, diferentemente de uma instituição empresarial, uma instituição de 

educação é muito mais complexa, pois está diretamente inter-relacionada com a 

sociedade, produzindo cultura, conhecimento, sabedoria, formação do cidadão-

profissional, relações, discussões, reflexões, política, etc (SILVEIRA, 2013). 

A escola possui uma relação intrínseca com a sociedade, ela transmite a 
cultura entre gerações, e neste contexto o papel dos professores é 
fundamental. Para tanto eles devem entender o seu papel e não serem 
meramente reprodutores de conhecimento (SILVEIRA, 2013, p. 20). 

Silveira (2013) reforça que idêntico ao mundo empresarial, a educação superior 

está passando pelo mesmo momento, na qual as grandes corporações dominam 

determinado segmento do mercado. O autor chama à atenção para a grande 

concentração do número de matrículas nas mãos de poucas instituições. 

Com esse cenário competitivo que rege a educação superior, a escolha do 

gestor não é algo simples. Segundo Silveira (2013), um gestor necessita de 

competências diferenciadas, e sua nomeação requer uma reformulação de todo o 

processo de governança, departamentos, cargos e funções. 

O perfil do gestor deve ir além de um simples professor comprometido com os 

processos, seja administrativo ou de aprendizagem. A educação trata de uma política 
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pública e, para tanto, o gestor deverá ir além da relação professor-aluno e lidar com 

administração de recursos, procedimentos, normas, metas etc (SILVEIRA, 2013). 

Quando se trata da gestão da educação superior ou do próprio gestor, estamos 

tratando do todo, independente se a gestão ou o gestor atuam em uma instituição 

privada ou pública. Em ambos os casos, se faz necessária a figura dessa pessoa e, 

para tanto, suas atribuições e qualidades extrapolam o plano pedagógico. 

Conforme mencionado anteriormente, as relações que ocorrem em uma 

instituição de educação são muito mais complexas do que as relações que ocorrem 

em uma empresa de qualquer outro ramo. A educação está diretamente relacionada 

à sociedade, mas ao mesmo tempo inserida no mercado e formando para o mercado, 

necessitando atender suas expectativas e anseios. 

Sendo assim, um gestor sofrerá pressões internas e externas, sendo desse 

cobrado estratégias para estruturar e lidar com essas pressões. Na nova economia e 

na sociedade do conhecimento em que vivemos, o conhecimento se torna obsoleto 

cada vez mais rápido, e será cobrado desse gestor a capacidade de entender as 

tendências e se reinventar antes que fique desatualizado. 

Mesmo sendo consideradas anômalas na área da educação, os termos 

concorrência e mercado, cada vez mais se tornam presentes na agenda dos gestores 

contemporâneos, seja nas instituições públicas ou nas privadas. 

Muitos outros setores já passaram pelo choque da concorrência e 
sobreviveram, agora chegou a vez das instituições de ensino. Ou elas aderem 
a um modelo de negócios mais contemporâneo e responsivo ou assistir-se-á 
nos próximos anos ao que nunca foi visto antes: sendo vendidas, fundidas e 
tendo suas portas fechadas. Entre outros desafios que as IES enfrentam nos 
nossos dias, destaca-se o da necessidade de ter um planejamento 
estratégico estruturado e de uma melhor gestão da competitividade 
(MACHADO, 2008, p. 16). 

Desta forma, cada vez mais é cobrado das IES a capacidade de agir 

estrategicamente em todos os níveis organizacionais, a saber: estratégico, tático ou 

operacional. Para isso, será feito uso tanto de variáveis internas quanto externas à 

instituição (SILVEIRA, 2013). 

Para um bom planejamento deve-se entender bem o ambiente, e para isto 
deve-se refletir sobre “como se está ou onde se está” (ANDRADE; AMBONI, 
2004, p.59). Na análise interna procura-se verificar os pontos fortes, fracos e 
neutros da organização. Para entender o ambiente externo, faz-se necessário 
conhecer algumas variáveis que influenciam a organização, dentre elas pode-
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se destacar: as variáveis tecnológicas, legais, políticas, econômicas, 
demográficas, ecológicas, culturais e sociais (SILVEIRA, 2013, p. 25). 

Colombo et al. (2007) reforçam que o planejamento estratégico é uma 

ferramenta essencial que auxilia os administradores das instituições de ensino. Para 

que isso aconteça, os autores ressaltam que é fundamental uma análise da instituição, 

a fim de identificar e definir os propósitos e, para posteriormente, traçar um rumo para 

os atingir. Outrossim, é necessário levar em consideração as políticas e recursos 

disponíveis na IES, bem como traçar o planejamento para os 3 níveis da instituição: 

planejamento estratégico, baseado em decisões de longo prazo e impactantes na 

instituição como um todo; planejamento tático, derivado do estratégico, que afeta 

determinada área ou um macroprocesso, a fim de otimizá-lo; planejamento 

operacional, que descreve em detalhes os procedimentos a serem adotados. 

Os autores entendem que a análise do ambiente é uma das vertentes que 

contribui para a boa formação do planejamento estratégico. Nessa análise são 

considerados os fatores externos e internos da instituição. Ao tratar dos fatores 

externos, Colombo et al. (2007) afirmam que: 

[...] a visão da estrutura, da dimensão e do posicionamento do setor 
educacional integrado com os aspectos legal, econômico, político, social, 
demográfico, cultural e tecnológico da comunidade na qual a instituição de 
ensino está inserida (COLOMBO et al., 2007, p. 22). 

Os autores sintetizam que os fatores externos podem-se caracterizar como 

ameaças e oportunidades para a instituição. Por ameaças, entende-se os fatores 

atuais ou futuros que afetam negativamente a estratégia ou desempenho da 

instituição, ao passo que, por oportunidade, entende-se os fatores positivos 

(COLOMBO et al., 2007). 

Já entre fatores internos, são colocadas por Colombo et al. (2007, p. 23), como 

“as forças e as fraquezas dos processos acadêmicos e administrativos, da tecnologia, 

da estrutura, do marketing, das finanças e das pessoas que compõem a organização 

escolar”. Sendo as forças os pontos positivos e as fraquezas os pontos negativos que, 

tangíveis ou não, impactam na performance da instituição. 
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Após essa análise, conhecida no planejamento como análise SWOT6, Colombo 

et al. (2007), reforçam a necessidade da definição das estratégias tais como: a visão, 

as perspectivas financeiras de cliente/mercado, os processos internos, tecnologia e 

aprendizado/crescimento. 

A visão diz respeito ao “que se visualiza para a instituição de ensino em seu 

futuro” (COLOMBO et al., 2007, p. 25). Sendo de muita importância para que a IES 

não fique parada no tempo e acomodada com os resultados já alcançados e, ao 

mesmo tempo, essa deve ser inspiradora para todos os envolvidos: comunidade, 

mantenedora, funcionários, corpo docente etc (COLOMBO et al., 2007). 

Com a visão definida, pode-se projetar, com maior segurança, os objetivos e 
os investimentos necessários, proporcionando o delineamento do 
planejamento estratégico. 
Alguns exemplos de visões: 

 Ser reconhecida pelo mercado como a melhor instituição de ensino 
superior no Brasil. 

 Ser referencial de excelência na educação infantil.  

 Tornar-se a maior instituição de ensino na Região Sul do Brasil.  

 Ser percebida pelos alunos como a melhor escola de educação 
básica. 

 Consolidar-se como centro tecnológico de educação profissional 
(COLOMBO et al., 2007, p. 25). 

Quanto à perspectiva financeira da instituição, Colombo et al. (2007), ressaltam 

que cada instituição está em um dado momento. Para algumas delas, os objetivos se 

referem à diminuição de custos e, para outras, por exemplo, ao crescimento rentável. 

Porém, os autores reforçam a necessidade de não haver dois planejamentos isolados: 

o orçamentário e o estratégico.  

É um grande erro entendermos que o processo de planejamento estratégico 
de longo prazo deva ser desenvolvido apenas para alimentar o plano 
orçamentário da escola. Os dois processos, tanto o estratégico como o 
orçamentário, são relevantes demais para a instituição de ensino e não 
deveriam ser realizados separadamente (COLOMBO et al., 2007, p. 26). 

Na perspectiva do cliente/mercado, é importante para a instituição conhecer a 

sociedade na qual está inserida, bem como suas características socioeconômicas e 

anseios. Assim, é necessário compreender o que estes esperam da instituição, 

                                            
6 Abreviação das palavras: strengths, weaknesses, opportunities e threats (forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças). Ferramenta utilizada no planejamento estratégico para diagnosticar o 
cenário interno e externo da organização. 
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facilitando a tomada de decisões. O uso de pesquisas nessa perspectiva é um 

instrumento altamente recomendado (COLOMBO et al., 2007, p. 26). 

Os termos cliente e mercado mencionados no parágrafo anterior foram 

utilizados por Colombo et al. (2007). Os autores falam da perspectiva da ótica 

econômica e esses seriam os termos para a questão. Na área da educação, mesmo 

que inserida no mercado e esse cada dia mais competitivo, o termo cliente não é 

empregado, em razão de ser a educação considerada um bem público, e poderia ser 

trocado por, por exemplo, público ou sociedade. 

Na perspectiva de processos internos, Colombo et al. (2007) entendem que 

esses devem ser analisados, tanto na perspectiva acadêmica quanto administrativa. 

Não só os processos já existentes na instituição, mas também aqueles que 

necessitarão de ser implementados e definidos. 

A última, mas não a menos importante perspectiva, é a tecnologia, que auxilia 

a gestão educacional e administrativa, elevando a produtividade dos processos e 

facilitando o ensino-aprendizagem.  

Para atingir as metas de longo prazo, seja de clientes, seja de processos 
internos, tecnológicos ou financeiros, precisa-se de investimentos e ações na 
reciclagem das equipes acadêmica e administrativa, nos procedimentos e nas 
relações com a comunidade, pois é pouco provável que a instituição de 
ensino alcance os objetivos futuros baseando-se somente em suas 
capacidades atuais (COLOMBO et al., 2007, p. 28). 

Após a instituição ter definido a visão, pode-se “criar enunciados de 

realizações”, denominados objetivos estratégicos, que são referência para todo o 

processo gerencial. Tais objetivos direcionarão para obtenção dos resultados 

esperados em um período de dois a cinco anos e deverão ser priorizados pela 

administração, feito por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

(COLOMBO et al., 2007, p. 28). 

Outro elemento norteador das instituições e que deve ser levado em 

consideração é a missão. A missão quem diz a razão de ser de uma 

empresa/instituição e norteará cada definição no processo de tomada de decisão. 

Tendo esses elementos e suas definições, será necessário a instituição se 

preocupar com os indicadores e metas. Segundo Colombo et al. (2007, p. 29), esses 

“são dados numéricos que quantificam o desempenho dos processos, dos serviços 

oferecidos e da instituição como um todo”. 
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Se essa medição não for realizada pelos gestores, eles não saberão se suas 

metas foram alcançadas. Além disso, Colombo et al. (2007) lembram que os 

indicadores vão além e atuam como estímulo para mudanças, a fim de cumprir as 

metas estipuladas. 

Os autores destacam dois tipos de indicadores: os operacionais e os de 

resultados. Os indicadores operacionais são aqueles encontrados nas rotinas: 

“número de horas de capacitação, tempo de atendimento a uma solicitação do cliente, 

índice de atendimento no protocolo por número de alunos: pico e rotina, índice de 

acidente de trabalho etc” (COLOMBO et al., 2007, p. 29). 

Os indicadores de resultado, focados no desempenho global da instituição, 

podem ser, por exemplo: “índice de aumento do número de alunos, índice de 

satisfação, número de veteranos rearticulados nos cursos de pós-graduação e 

extensão, índice de evasão, índice de docentes doutores, mestres, especialistas e 

graduados” (COLOMBO et al., 2007, p. 30). 

Após concluído a elaboração do planejamento estratégico da instituição, 

Colombo et al. (2007), reforçam a necessidade de planos de ação, sendo o 

planejamento do nível tático.  

Os planos de ação preveem atividades programadas, contendo o 
detalhamento de como deverá ser realizada e concretizada a estratégia para 
se atingir o objetivo. É o desdobramento da estratégia para as diversas áreas 
da empresa a curto, médio e longo prazo (COLOMBO et al., 2007, p. 33). 

É nessa fase que serão indicados os responsáveis para cada etapa do plano, 

bem como o prazo e os recursos que se farão necessários para o seu cumprimento. 

Para tanto, nunca se deve esquecer o plano orçamentário da instituição, para não 

traçar planos com custos acima do que se tem para investir (COLOMBO et al., 2007). 

A boa aceitação e cumprimento dos objetivos propostos nos planejamentos 

depende de uma boa divulgação junto aos envolvidos. De nada adianta planejar, 

definir objetivos, metas e indicadores se a comunicação não for bem feita. Por isso, 

Colombo et al. (2007) ressaltam que os objetivos devem ser claros e de fácil 

compreensão, para que possam ser comunicados a todos da equipe.  

A estratégia não é apenas algo que os dirigentes de uma instituição elaboram 
cuidadosamente, ela contempla um processo que vai além, devendo ser 
vivenciado pelos profissionais que colaborarão para a sua implementação. 
Não basta criar, é imprescindível torná-la presente nas ações do cotidiano, 
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com objetivos integrados e interdependentes do que se pretende alcançar 
(COLOMBO et al., 2007, p. 34). 

Os autores reforçam a necessidade de todos os membros da instituição 

estarem em sintonia e conhecerem o planejamento e os objetivos elencados, 

independentemente de terem participado ou não do processo de criação. Além da 

comunicação, habilidades e motivação que são necessárias para que os objetivos 

sejam alcançados (COLOMBO et al., 2007). 

Outro fator relevante mencionado por Colombo et al. (2007) é que a equipe 

deve receber feedback dos resultados obtidos das atividades realizadas.  

Reuniões mensais de análise e resultados operacionais, bem como reuniões 
trimestrais para verificação das ações estratégicas, propiciarão um efetivo 
controle sobre o andamento do planejamento, assegurando sua realização e 
eficácia. É preciso incentivar o otimismo, a determinação e a disciplina para 
não perder o foco e manter o rumo a ser seguido (COLOMBO et al., 2007, p. 
36). 

Os membros responsáveis pela gestão devem estar atentos e sempre buscar 

a evolução, tanto dos processos quanto no melhoramento do planejamento 

estratégico. Para isso, a avaliação e os padrões de desempenho obtidos servem de 

parâmetros de aperfeiçoamento e direção para novas estratégias e objetivos. 

Colombo et al. (2007, p. 43) insistem que a avaliação institucional é uma 

ferramenta de grande auxílio para uma boa administração da IES. Tal avaliação 

envolve todas as dimensões da instituição: corpo docente, discente e técnico-

administrativo, devendo a avaliação ser entendida como formativa, criando “[...] as 

condições para uma aprendizagem mútua entre os atores educativos, por meio do 

diálogo e da tomada de consciência individual e coletiva”. 

Para Colombo et al. (2007), obedecendo a exigência do INEP, a avaliação é 

organizada em níveis hierárquicos: dimensões, categorias, indicadores e aspectos a 

serem analisados. As dimensões são: organização institucional, corpo docente e 

instalações. As categorias se encontram abaixo das dimensões e são organizadas em 

três níveis; e, por fim, os indicadores que são os desdobramentos das categorias. A 

figura 1 ilustra essa estrutura descrita por Colombo et al. (2007). 

Devemos pensar na avaliação como um instrumento de conhecimento da 
realidade e de monitoramento para a mudança, tendo em vista que a 
Avaliação Institucional emite um juízo de valor por meio de estudos feitos para 
se conhecer as realidades internas e externas (= diagnóstico); envolve um 
olhar para o cenário interno e externo (= avaliação); um planejamento de 
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metas muito concretas (= PDI); uma verificação do que foi obtido (= 
monitoramento); e correções das distorções retroalimentando todo o 
processo acadêmico-pedagógico da instituição (COLOMBO et al., 2007, p. 
49). 

Figura 1 - Avaliação Institucional (dimensões, categorias e indicadores) 

 
Fonte:  COLOMBO, Sonia Simões et al. Gestão educacional: uma nova visão. 1 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2007 

Segundo Dias Sobrinho (1997), a Avaliação Institucional ultrapassa o domínio 

especializado e técnico, chegando ao social, ético e político. Então, a avaliação deve 

ser feita como uma prática de melhoria contínua da instituição. 
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Com a expansão do segmento da educação superior na década de 1990, 

aumentou o número de instituições, como já mencionado, bem como os mais diversos 

tipos de serviços, preços, espaço geográfico e estratégias utilizadas. Entrando, na 

agenda dos gestores, várias preocupações e decisões são necessárias para que a 

instituição possa continuar exercendo sua função nesse competitivo cenário que se 

formou no campo da educação. 

Um novo modo de pensar e agir começa a tomar conta: a preocupação com 
o mercado, com o negócio, com o cliente, com a gerência dos serviços para 
evitar a queda na produtividade, a perda de alunos, a perda de rentabilidade, 
a perda de espaço, enfim, a marginalização (COLOMBO et al., 2007, p. 224). 

Para além dessas preocupações, os indicadores de qualidade dos cursos e da 

instituição, emitidos anualmente pelos órgãos reguladores da educação, forçam os 

gestores a investir em infraestrutura interna, como biblioteca e laboratórios, bem como 

oferecer serviços diferenciados e qualificar sua equipe (COLOMBO et al., 2007, p. 

224). 

Nesse novo cenário, as palavras mais frequentes são: competência, 
competitividade, produtividade, avaliação, controles, participação, estratégias 
de marketing, foco no cliente e agregação de valores sociais e econômicos, 
sendo os primeiros para o cidadão e os demais para a organização 
(COLOMBO et al., 2007, p. 224). 

Assim, o trabalho de gestão institucional deve sair do plano amador e se 

profissionalizar, devendo seus gestores ter competência para executar normas e 

procedimentos, planejar cada passo do processo e ter competência para decidir. Para 

esse último são necessárias experiências em soluções de problemas e situações 

diversas (COLOMBO et al., 2007). 

Analisem as instituições que estão espacialmente bem localizadas, tem bons 
professores, boas instalações e equipamentos e, no entanto, começam a 
andar para trás. Por quê? Porque não têm gestores competentes, que se 
cerquem de pessoas competentes as quais disponham de conhecimentos e 
habilidades, conheçam métodos, técnicas, conceitos, rotinas e que saibam 
obedecer a regras de mercado, da vida, que saibam segui-las (COLOMBO et 
al., 2007, p. 227). 

Com a concorrência acirrada, Colombo et al. (2007) listam alguns fatores que 

forçam os gestores a mudar para encontrar sustentação: escassez de recurso, 

inadimplência, evasão, concorrência, diminuição do “lucro”, concorrentes oferecendo 
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preço baixo, mudança do perfil da demanda (classes C e D), novas profissões no 

mercado de trabalho, novas tecnologias e pressão do mercado. 

A mirabolante saída que muitos gestores encontram nos últimos anos para 

tentar combater esses fatores e, com isto, aumentar o número de matrículas, foi o 

marketing7. 

Entretanto, o marketing que muitos gestores usam como uma simples peça 

publicitária (em outdoors, rádio ou TV), criado somente em períodos de ingresso de 

novos estudantes (época de vestibular), não é a maneira correta de se fazer marketing 

e não resolverá o problema dos gestores. “Administrador educacional que age dessa 

maneira está executando o “marketing míope”, iludindo-se com uma única aparição 

milagrosa” (COLOMBO et al., 2007, p. 68). 

Para os autores, o marketing deve respeitar um calendário e estar presente o 

ano inteiro, sendo que somente isso não trará à instituição o resultado esperado. 

Serviço sério e de qualidade, corpo docente qualificado, funcionários motivados e 

treinados, instalações adequadas e o nome da instituição com boa aceitação são 

fatores esperados pelo público de uma instituição de ensino. 

A principal tarefa do marketing, na instituição educacional, é determinar as 
necessidades, os desejos e interesses de seu público-alvo e transformar 
essas ansiedades em serviços oferecidos, preservando, dessa maneira, seu 
aluno e captando novos, começando tudo com um planejamento, que é o 
primeiro passo do marketing (COLOMBO et al., 2007, p. 68). 

Para um bom planejamento de marketing se faz necessário um estudo do 

cenário com análise de mercado, concorrência e investimentos. Colombo et al. (2007) 

salientam a necessidade da instituição perceber que o seu público-alvo muda 

constantemente e de conhecer e saber as necessidades desse público. “A estratégia 

vitoriosa do ano anterior pode ser hoje o caminho mais curto para o fracasso” 

(COLOMBO et al., 2007, p. 68). 

Com essas mudanças, preocupações e novos desafios que se põem na gestão 

da educação superior, independentemente de ser pública ou privada e de sua 

estrutura organizacional (universidade, centro universitário, faculdade), respeitando a 

autonomia de cada uma, a gestão institucional é algo complexo e imprescindível, que 

deve ser objeto de discussões e estudos. 

                                            
7 Palavra de origem inglesa que surgiu na década de 1950. Diz respeito a diversas etapas que 
acontecem antes e depois da comercialização. 
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Mesmo uma instituição de educação superior sendo comparada com uma 

empresa, necessitando ser competitiva, oferecendo atrativos e planejando suas ações 

para se manter no mercado, não pode ter o lucro como sua missão e objetivo. 

Colombo et al. (2007) reforçam que o que diferencia uma instituição de ensino 

de uma empresa são seus objetivos e missão, possuindo valores diferentes e 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e do cidadão-profissional. 

Neste capítulo, foi apontado a evolução da educação superior no Brasil e a 

configuração atual desse ambiente, demonstrando a sua complexidade e a dificuldade 

de sua gestão. Para este trabalho, é imprescindível compreender essa evolução e as 

transformações ocorridas no modelo e forma de gestão, pois é a partir dessas que os 

dados utilizados nessa pesquisa são produzidos e, mediante sua análise, é que será 

possível auxiliar a gestão. 

No dia a dia das IES, a tomada de decisão depende de informações que, uma 

vez analisadas, poderão ser decisivas na tomada de decisão. Para isso, no próximo 

capítulo, a Gestão do Conhecimento será discutida e proposta uma forma de 

implementação em uma Instituição de Ensino Superior. 
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3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Segundo Jannuzzi et al. (2016), a informação e o conhecimento são elementos 

fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, obtendo maior ênfase a partir do 

século XX. Cavalcanti e Gomes (2001) complementam que, segundo o Banco 

Mundial, 64% da riqueza mundial é obtida pelo conhecimento. 

Muitos estudos foram realizados sobre essa temática, como por exemplo as 

teorias administrativas da década de 1980, que já apresentavam formas de aquisição, 

armazenagem e utilização do conhecimento existente nas organizações. 

Jannuzzi et al. (2016) apresentam que ainda hoje muito se discute a questão 

de como trabalhar o conhecimento. Os autores salientam que muitos questionam a 

existência de uma gestão do conhecimento “uma vez que este resulta das 

experiências dos indivíduos, da assimilação das informações recebidas pelos 

indivíduos nas relações interpessoais, na busca de informações para obtenção de 

respostas para perguntas específicas“ (JANNUZZI et al., 2016, p. 99). 

Wilson (2006) reforça que o conhecimento reside nas pessoas e que cabe às 

organizações gerenciarem e se organizarem com o intuito de assegurarem o 

compartilhamento. 

No âmbito das organizações em geral, o conhecimento é reconhecido como 
um recurso de fundamental importância em qualquer setor de atividades, pois 
auxilia as organizações empresariais a se tornarem competitivas nos tempos 
atuais; as organizações públicas, na busca para o progresso da nação; e as 
organizações sem fins lucrativos e não governamentais, na busca pela 
excelência naquilo que realizam (JANNUZZI et al., 2016, p. 101). 

Jannuzzi et al. (2016) caracteriza o termo gestão do conhecimento como “tornar 

o conhecimento um recurso gerenciável”, porém, o termo vem sempre vinculado à 

aprendizagem organizacional, o que acaba dificultando seu entendimento. 

A aprendizagem organizacional diz respeito a como gerenciar o processo de 

aprendizagem em uma organização e é a precursora da gestão do conhecimento, que, 

por sua vez, visa construir e aplicar o conhecimento. 

[...] a coordenação deliberada e sistemática de pessoas, de tecnologia, de 
processos e da estrutura de uma organização, a fim de agregar valor através 
da reutilização do conhecimento e da inovação. Esta coordenação é 
alcançada através da criação, do compartilhamento e da aplicação do 
conhecimento, bem como da preservação da memória corporativa através da 
armazenagem e recuperação das valiosas lições aprendidas e das melhores 
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práticas, a fim de promover a aprendizagem organizacional continuada 
(DALKIR, 2005, p. 3). 

Jannuzzi et al. (2016) constatam que muitos estudos e pesquisas estão sendo 

desenvolvidos na área pelo fato das organizações reconhecerem que o conhecimento 

é vital para qualquer negócio, não importando sua área de atuação. Com esses 

estudos e pesquisas, muitas ferramentas já foram desenvolvidas e aperfeiçoadas a 

fim de proporcionar o gerenciamento do conhecimento. Jannuzzi et al. (2016, p. 102) 

citam algumas dessas ferramentas: “construção de sistemas de informação 

automatizados, como Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) e Sistemas Especialistas 

(SE), projetados especificamente para propiciar o compartilhamento e a integração do 

conhecimento nas organizações”. 

Vale ressaltar que o simples uso da tecnologia não caracteriza a gestão do 

conhecimento; muitas organizações justificam a gestão do conhecimento como o 

simples fato da aplicação de ferramentas tecnológicas. 

Jannuzzi et al. (2016, p. 102) explicam que “a gestão do conhecimento vai muito 

mais além do que proporcionam as tecnologias de informação e comunicação 

voltadas para o compartilhamento do conhecimento”. Para tanto, muitos modelos 

existem a fim de auxiliar a gestão do conhecimento nas organizações, assim como 

sistemas de informação destinados à organização e disseminação do conhecimento. 

Os autores classificam os três modelos de gestão do conhecimento em: 

prescritivos, descritivos e híbridos. Os prescritivos se caracterizam pelos modelos que 

apresentam as orientações e os tipos de procedimentos, mas não detalham sobre sua 

execução. Os descritivos são caracterizados pela descrição dos elementos essenciais 

da gestão do conhecimento, além de apresentarem atributos que contribuem para o 

sucesso ou fracasso. Já os híbridos são a combinação das duas classificações 

previamente definidas. Para Jannuzzi et al. (2016), a maioria dos modelos 

apresentados na literatura são da natureza prescritiva. 

Segundo Jannuzzi et al. (2016), o conhecimento é um recurso econômico que 

quando aplicado dentro da instituição possibilita a criação de novos horizontes, tais 

como inovação, vantagens competitivas e melhorias nas soluções de problemas. Por 

esses motivos, o recurso humano (capital intelectual) se torna a base para gerenciar 

o conhecimento, pois é ela que detém grande parte do conhecimento de uma 

instituição e seu compartilhamento pode contribuir para a produtividade e 

desempenho da instituição. Em vista disso, Jannuzzi et al. (2016) reforçam a 
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necessidade de compreender que o processo de construção do conhecimento é algo 

inerente ao ser humano. Logo, embora a informação traga os subsídios necessários, 

é no seu receptor, junto com suas crenças e compromissos, que o conhecimento é 

gerado. 

Jannuzzi et al. (2016, p. 104) definem que “a construção do conhecimento 

acontece dentro de uma comunicação cujo fluxo se caracteriza pela troca de 

informação, ou seja, pela troca de conteúdos significativos entre um emissor e um 

receptor[...]” 

Wilson (2006, p. 39) reforça que o conhecimento não pode ser capturado e nem 

compartilhado, pois  

[...] tudo que é capturado ou compartilhado são informações sobre o que 
sabemos. É bastante improvável que possamos alguma vez relatar a 
totalidade do que sabemos, em razão da multiplicidade de associações que 
qualquer coisa que sabemos tem com tudo o mais que conhecemos. 

Jannuzzi et al. (2016) apresentam que a informação, dependendo dos 

conceitos nessa apresentada, pode ser classificada de três maneiras: informação 

como processo, coisa ou conhecimento. 

A informação como processo tem a característica de informar, ou seja, é a troca 

de informação em uma comunicação. A informação como conhecimento se 

caracteriza como o conteúdo da mensagem, um fato ou acontecimento. E, por último, 

como coisa, a informação é atribuída a documentos, registros, filmes etc. e possui um 

papel informativo. 

A transferência da informação do emissor ao receptor pode não ser fidedigna, 

pois cabe ao receptor interpretar a informação enviada pelo emissor, e esse o fará por 

meio do conhecimento que ele já possui (JANNUZZI et al., 2016). 

Em função disso, Jannuzzi et al. (2016, p. 105) expõem que a criação de um 

ambiente propício para a troca de informação de maneira efetiva é imprescindível, 

pois “esse ambiente se delineia como um elo imaginário entre seus participantes, 

entendido como um campo de tensão, formado a partir de sentimentos adversos tais 

como incerteza, curiosidade, rivalidade, simpatia, amor, ódio etc”. 

Outro fator que afeta a devida compreensão da informação é a representação 

da informação, isto é, a informação deve possuir os atributos essenciais para a devida 

compreensão do receptor. Jannuzzi et al. (2016, p. 106) afirmam que a representação 

da informação deve considerar o código utilizado para registrar a informação, o 
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formato da informação e sua ordenação. Ao se definir esses elementos, deve ser 

levado em consideração a intencionalidade, ou seja, para quem, o quê e como; “a fim 

de atender o provável conhecimento de quem irá receber a informação”. 

Numa comunicação, é necessário que informação não seja vista simplesmente 

como um objeto a ser transferido, mas sim como uma construção, tendo como base 

os receptores, porque são para esses que a informação está sendo transmitida, a fim 

de construir o conhecimento, reforçam Jannuzzi et al. (2016). 

[...] pode-se considerar que a construção da informação acontece em ambas 
extremidades da comunicação - seja na origem, quando está sendo 
formulada para ser transmitida, seja na recepção, quando está sendo 
interpretada. Entretanto, a construção do conhecimento acontece no receptor 
da informação. Nessa construção, a informação tem o poder de alterar o 
estoque mental do indivíduo, produzindo novos conhecimentos (JANNUZZI 
et al., 2016 p. 107). 

Nesse processo de comunicação, evidenciam-se dois tipos de conhecimento, 

o explícito e o tácito. O explícito diz respeito ao conhecimento transmissível na 

linguagem formal e sistêmica, conhecimento já codificado; o tácito é pessoal, 

específico e de difícil comunicação. Portanto, em uma instituição, faz-se necessário 

distinguir o conhecimento tácito, que ainda não está sistematizado, do conhecimento 

explícito, já sistematizado; criando, dessa maneira, uma visão do conhecimento que 

a instituição já possui em seu domínio daqueles que ainda devem ser explorados e 

compartilhados (JANNUZZI et al., 2016). 

Moraes et al. (2010, p. 34) apresentam um terceiro tipo de conhecimento além 

do tácito e explícito, chamado conhecimento cultural. “O conhecimento cultural 

consiste em estruturas cognitivas e emocionais que habitualmente são usadas pelos 

membros da organização para perceber, explicar, avaliar e construir a realidade”. 

Assim sendo, Moraes et al. (2010) reforçam que a cultura organizacional deve 

contemplar recompensas por ações e decisões que buscam o compartilhamento do 

conhecimento que está presente em cada um dos funcionários. 

As tecnologias de informação têm se colocado como um importante aliado das 

instituições com o objetivo de compartilhar e integrar as informações, porém somente 

isso não se caracteriza como gestão do conhecimento (JANNUZZI ET AL., 2016). 

Jannuzzi et al. (2016) salientam que as pessoas são o principal fator que 

determina o sucesso e o fracasso das iniciativas de gestão do conhecimento nas 

instituições, haja vista que os conhecimentos tácitos se encontram nelas. Logo, as 
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ferramentas proporcionadas pela tecnologia da informação auxiliam na captura e 

distribuição do conhecimento explícito. Porém, o conhecimento tácito, oriundo de 

experiências e modelos mentais dos indivíduos, é de difícil captura. 

Jannuzzi et al. (2016, p. 109) reforçam que “a distinção entre esses dois tipos 

de conhecimento se dá pela forma como o conhecimento é representado. No entanto, 

não há como trabalhar em separado, pois, de alguma maneira, o conhecimento 

explícito sempre vem acompanhado do conhecimento tácito”. 

Os autores expõem que o conhecimento é oriundo da informação, assim os 

modelos de gestão do conhecimento e suas teorias devem ter como base o estudo 

sobre a informação. Para isso, os autores apresentam uma análise de vários modelos 

de gestão do conhecimento, dividindo esses modelos em três grupos distintos de 

acordo com suas estruturas e afinidades, conforme Quadro 1: 

Quadro 1 - Modelos/Proposições para a gestão do conhecimento 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Autor/Propositor Autor/Propositor Autor/Propositor 

American Management 
Systems The Delphi Group 

Buckley and Carter Centre for 
International Business, 

University of Leeds 

Arthur Andersen Consulting Demarest, M. De Jarnett, L. 

Andersen Consulting Ernst & Young 
The National Technical 

University of Athens, Greece 

Dataware Technologies Fong, P.S.W.; Choi, S. K.Y.   

Hedlund, G. Holsapple and Joshi   

Holsapple and Joshi 
Kentucky Initiative for 

Knowledge Management 
The Knowledge Research 

Institute   

Knowledge Associates Liebowitz and Beckman   

Lettieri, E.; Borga, F.; 
Savoldelli , A. Monsanto Company   

Liebowitz 
Quintas, P.; Lefrere, P.; 

Jones, G.   

Marquardt Ruggles   

The Mutual Group Skandia   

O’Dell 
Van der Spek and 

Spijkervet   

Quality Center 
Pricewaterhouse Coopers 

Van Heijst et al. CIBIT, 
Netherlands   

Van der Spek and de Hoog Wiig   

Van Zolingen, S.J.; Streumer, 
J.N.; Stooker, M.     
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Wielinga et al. University of 
Amsterdam     

Fonte: JANNUZZI, Celeste Sirotheau Corrêa; FALSARELLA, Orandi Mina; SUGAHARA, Cibele 
Roberta. Gestão do conhecimento: um estudo de modelos e sua relação com a inovação nas 
organizações. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte - MG, v. 21, n. 1, p. 97-118, 
jan./mar. 2016 
Elaborado pelo pesquisador 

No 1º grupo ficaram os modelos de gestão do conhecimento que entendiam o 

processo como algo estruturado e buscavam o conhecimento já existente dentro ou 

fora da organização. As etapas envolvidas nesse processo consistem em: “Aquisição, 

Identificar e coletar, encontrar, adquirir, reunir informações e transformar informação 

em conhecimento” (JANNUZZI et al., 2016, p. 111). Jannuzzi et al. (2016) criticam 

esse modelo, pois não leva em consideração o campo de tensão entre o emissor e o 

receptor. Por conseguinte, os autores concluem que tais modelos não fazem a gestão 

do conhecimento de forma efetiva. 

No 2º grupo, Jannuzzi et al. (2016) caracterizam os modelos de gestão do 

conhecimento como sendo estruturado, mas de difícil interpretação, tratando o 

conhecimento e a informação da mesma maneira que o grupo anterior. Contudo, 

observa-se a entrega e implementação do conhecimento como uma nova regra a ser 

seguida. 

No 3º grupo, os autores apresentam os modelos de gestão que, diferentemente 

dos anteriores, apresentam etapas mais flexível e prezam pelo conhecimento tácito. 

Por esses motivos, os autores concluem que esse tipo de método é mais eficiente, 

favorecendo a inovação e a vantagem competitiva da instituição. 

A importância dos modelos de gestão do conhecimento para as empresas se 
dá pela consideração de que o conhecimento é um recurso estratégico para 
a sua competitividade. É nesse que a inovação ganha seu papel de destaque 
nas empresas, pois se apresenta como uma estratégia competitiva deveras 
importante para a sua permanência no mercado. Portanto, são dois conceitos 
que andam juntos, ou seja, o conhecimento se apresenta como um recurso 
estratégico determinante para que a inovação aconteça nas organizações 
(JANNUZZI ET AL., 2016, p. 115). 

Jannuzzi et al. (2016) enfatizam que o modelo de gestão escolhido pela 

instituição deve responder aos objetivos de inovação almejado. Dessa forma, o 

primeiro grupo é indicado para as instituições que desejam inovar de modo 

incremental, ou seja, pela variação de seus produtos e serviços já existentes, na qual 

novos atributos são atribuídos a esses. O segundo grupo é indicado para as 
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instituições que desejam modificar seus produtos e serviços, porém, mantendo os 

padrões já existentes, caracterizando-se como inovação semirradical. Por fim, o 

terceiro grupo, é indicado para as instituições que desejam a inovação radical, ou seja, 

buscar novos produtos ou serviços envolvendo a criação de uma nova infraestrutura. 

Jannuzzi et al. (2016, p. 116) reforçam que 

Qualquer que seja o modelo de gestão do conhecimento ou o tipo de inovação 
deve-se ter claro que o modelo mental do indivíduo que conduz o processo, 
bem como daqueles que participam do mesmo é o fator determinante na ação 
em que o conhecimento gera novos conhecimentos, a partir dos elementos 
construtivos da informação. 

Moraes et al. (2010) enfatizam que a maioria dos gestores e administradores 

não têm a percepção dos benefícios que a instituição teria se gerenciasse as 

informações. Além disso, eles não entendem a relação entre a pessoa e a informação, 

isto é, quais as informações necessárias às pessoas dentro da instituição. 

Essa falta de visão acaba resultando no não gerenciamento efetivo das 

informações, fazendo com que os gestores/administradores invistam no viés 

tecnológico em vez de se concentrarem na informação — não consideram que há 

distintos tipos de conhecimento na instituição, necessitando identificar a natureza de 

cada um para, assim, optar pela forma de gestão mais adequada.  

Da mesma forma que os recursos financeiros, materiais e humanos, são 

gerenciados pelas instituições, a informação e o conhecimento também deveriam ser 

observadas da mesma maneira e com a mesma atenção (MORAES et al., 2010). 

Essa crescente necessidade de se gerenciar a informação, levando-se em 
conta também os aspectos humanos e as tecnologias de informação e 
comunicação, resultou na formação de uma área profissional [...] atualmente 
mais conhecida como Gestão da informação (MORAES & FADEL, 2006, p. 
107). 

A gestão da informação caracteriza-se como o processo pelo qual se obtém, 

desenvolvem e se utilizam os recursos econômicos, físicos, humanos e materiais, 

além de ser responsável também pelo manejo desses recursos, estando presente em 

qualquer tipo de organização (MORAES et al., 2010). 

Cavalcanti e Gomes (2001) elucidam que, no pensamento econômico de Adam 

Smith8, os fatores de produção são terra, capital e trabalho. No entanto, no cenário da 

                                            
8 Filósofo e economista, conhecido pelas obras: The Theory of Moral Sentiments (1759) e An Inquiry 
into the Nature and Causes of the Wealth Of Nations (1776). 



60 

sociedade do conhecimento, apresentado por Peter Drucker9, em 1968, o 

conhecimento se torna o recurso essencial para a economia, passa a ser o fator 

decisivo para a produção e faz com que os modelos econômicos focados nesses três 

fatores sejam revistos, a fim de incorporarem o conhecimento. Consequentemente, o 

conhecimento passa a ser o novo motor da economia, fazendo com que as instituições 

necessitem de metodologias e fórmulas para conseguir colocar o conhecimento como 

centro do processo (CAVALCANTI; GOMES, 2001). 

Com o advento da sociedade do conhecimento e a necessidade das instituições 

se adequarem a fim de identificarem e estruturarem o conhecimento, observa-se no 

mercado de trabalho uma valorização e aumento da demanda nos setores de 

tecnologia, como: telecomunicações, informática, farmácia e setores de serviços 

(CAVALCANTI; GOMES, 2001). 

Como consequência direta deste papel de destaque do Conhecimento, 
assistimos uma crescente procura por profissionais mais qualificados. Este 
relatório mostra que o desemprego entre as pessoas que têm até o segundo 
grau é de 10,5%, em média, nos países da OCDE, caindo para 3,8% entre 
aqueles com educação universitária. O estudo mostra ainda que, ao mesmo 
tempo que o emprego no setor industrial vem caindo, ele vem aumentando 
rapidamente em setores de alta tecnologia como Telecomunicações, 
Informática, farmácia e no setor de serviços (CAVALCANTI; GOMES, 2001, 
p. 55). 

Cavalcanti e Gomes (2001) lembram também que o papel de um administrador 

do século XXI está focado em ser o responsável pela aplicação e desempenho do 

conhecimento, ou seja, a pessoa responsável por usar o conhecimento existente e, 

assim, gerar resultados mais satisfatórios. 

As instituições não podem se contentar em apenas coletar as informações e 

deixá-las armazenadas. Essas informações devem ser manipuladas e analisadas para 

serem utilizadas na tomada de decisão, na criação e inovação de produtos e serviços 

e no core business10 que seria a formação/aprendizagem. 

Cavalcanti e Gomes (2001) detalham que conhecimento, inovação e 

empreendedorismo formam a inteligência empresarial, sendo essa o fator decisivo 

para o sucesso das instituições na nova economia do conhecimento. 

                                            
9 Escritor, professor e consultor, considerado o pai da gestão. Principais obras: Desafios Gerenciais 
para o Século XXI (1999), Sociedade pós-capitalista (1993), as novas realidades (1989), O gestor 
eficaz (1967) e Conceito da Corporação (1946). 
10 Parte central do negócio. 
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Figura 2 - Inteligência Empresarial 

 
Fonte: CAVALCANTI, Marcos; GOMES, Elisabeth. Inteligência Empresarial: Um Novo Modelo de 
Gestão para a Nova Economia. Produção, [online], v. 10, n. 2, p. 53-64, maio 2001 

Focando no viés do conhecimento, Cavalcanti e Gomes (2001, p. 57), 

apresentam um modelo de gestão do conhecimento denominado Capitais do 

Conhecimento, “fundamentado em experiências concretas desenvolvidas por alguns 

projetos de gestão do Conhecimento levados a cabo, desde início de 1998, pelo 

Centro de Referência em Inteligência Empresarial da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro”. 

Esse modelo é definido por quatro capitais: capital ambiental, capital de 

relacionamento, capital estrutural e capital intelectual (figura 3), que são monitorados 

e gerenciados pela gestão do conhecimento da instituição. 

Figura 3 - Capitais do Conhecimento 

 
Fonte: CAVALCANTI, Marcos; GOMES, Elisabeth. Inteligência Empresarial: Um Novo Modelo de 
Gestão para a Nova Economia. Produção, [online], v. 10, n. 2, p. 53-64, maio 2001 

Segundo Cavalcanti e Gomes (2001), o capital ambiental descreve o ambiente 

no qual a instituição está inserida, por meio das características socioeconômicas da 

região e outras características, como: aspectos legais, culturais, governamentais e 

financeiros.  
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O capital intelectual diz respeito ao conhecimento que está nas pessoas e é 

usado na instituição para geração de valor. Por isso, as instituições devem se 

estruturar para captar, desenvolver e reter o capital intelectual dentro da instituição. 

Cavalcanti e Gomes (2001) apresentam que para captar o capital intelectual as 

instituições devem, primeiramente, definir as habilidades e tecnologias que agregam 

valor ao cliente, dado que as habilidades serão encontradas somente nos 

funcionários. Posteriormente, deve-se procurar no mercado de trabalho pessoas que 

atendam essa necessidade de habilidade. 

Na etapa de desenvolvimento do capital intelectual, Cavalcanti e Gomes (2001) 

salientam que a instituição pode trabalhar com fóruns para discussão e 

compartilhamento de suas experiências e conhecimento. E, por fim, deve-se reter este 

capital intelectual graças ao ambiente de trabalho agradável e estímulos financeiros. 

No capital estrutural, Cavalcanti e Gomes (2001) expõem que esse é formado 

pelo conjunto dos sistemas administrativos, conceitos, rotinas, modelos, processos 

etc. Ou seja, a cultura organizacional faz o negócio continuar em funcionamento. 

O capital estrutural, ao contrário do capital intelectual, pode ser criado pelos 
funcionários, mas pertence à organização. De todos os capitais, o capital 
estrutural é o mais fácil de mensurar, pois geralmente sabemos quanto custa 
um determinado software ou uma determinada patente (CAVALCANTI; 
GOMES, 2001, PÀG. 59). 

As definições dos processos, da estrutura organizacional e dos instrumentos 

de avaliação formam os elementos básicos para se ter uma gestão eficaz desse 

capital (CAVALCANTI; GOMES, 2001). 

Finalmente, o capital de relacionamento, composto pela rede envolvendo os 

clientes, parceiros, fornecedores etc., possibilita às instituições estabelecerem 

parcerias a fim de atingir seus objetivos. 

Com essas quatro formas de capital apresentados por Cavalcanti e Gomes 

(2001), é possível estruturar todo os tipos de informações e conhecimento inerentes 

às instituições e que necessitam de gerenciamento. “Cada organização deve mapear 

os seus capitais e verificar como um capital pode contribuir para o crescimento do 

outro” (CAVALCANTI; GOMES, 2001, p. 60). 

Para auxiliar no processo da gestão do conhecimento, Goldoni e Oliveira (2006) 

também apresentam um estudo no qual compara vários modelos de gestão do 
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conhecimento, a fim de identificar suas etapas. Assim, cada autor pesquisado pelas 

autoras apresentou etapas distintas, como pode ser observado na figura 4. 

Figura 4 - Etapas do processo de gestão do conhecimento 

 
Fonte: GOLDONI, Vanessa; OLIVEIRA, Mirian. Indicadores para o Processo de Gestão do 
Conhecimento: a Visão de Especialistas. In: ENCONTRO DA ANPAD, 30, 2006, Salvador, BA. 
Caderno de resumos... Salvador, BA, 2006. Disponível em: 
<http://www.anpad.org.br/enanpad/2006/dwn/enanpad2006-adia-1307.pdf>. Acessado em: 09 mai. 
2018 

Com base nesses autores, Goldoni e Oliveira (2006) definem uma proposta de 

etapas para a gestão do conhecimento: criação, armazenamento, disseminação, 

utilização e mensuração.  

A criação do conhecimento consiste na adição de novos conhecimentos e 

ajuste dos já existentes; armazenamento, colocação desses conhecimentos criados 

ou ajustados em um banco de dados; disseminação, distribuição dentro da instituição; 

utilização, aplicação do conhecimento; e mensuração, avaliação das etapas e dos 

resultados obtidos. 

Goldoni e Oliveira (2006), chamam à atenção para o processo de mensuração 

da gestão do conhecimento. Segundo as autoras, a mensuração do processo está em 

fase inicial no processo de gerenciamento do conhecimento, pois os gestores ainda 
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não sabem como medir o conhecimento, o que acarreta a implementação de modelos 

sem a avaliação do processo. 

Para tanto, Goldoni e Oliveira (2006) afirmam que a instituição deve avaliar 

todos os níveis, do estratégico ao operacional, com o intuito de criar indicadores 

individuais e de tarefas do gerenciamento do processo, bem como vincular esse 

sistema de mensuração ao sistema de mensuração de desempenho da instituição. 

As instituições, então, devem buscar um conjunto de indicadores que reflitam a 

realidade da instituição, “indicadores de desempenho de cunho financeiro, não 

financeiro; relativo a custo, não relativo a custo; interno e externo; de processo e de 

resultados” (PRICE WATERHOUSE, 1997, p. 206).  

Price Waterhouse (1997) explica que os indicadores permitem às instituições 

registrarem os processos, informarem os funcionários, suportarem um sistema de 

recompensas e moldarem a sua cultura. Dessa forma, as instituições se tornam 

capazes de se organizarem, compararem sua evolução, atingirem seus objetivos e, 

por fim, de implementarem a melhoria contínua. 

Para que esses indicadores possam ser de qualidade e íntegros, Goldoni e 

Oliveira (2006) apresentam suas características: confiabilidade, validade, relevância 

e consistência. 

Confiabilidade diz respeito ao instrumento de medida, atribuir sempre o mesmo 

valor a algo invariável; validade - medir corretamente o que se propõe a medir; 

relevância – trazer informação útil e, por fim, a consistência da medida com as demais 

medidas, não fazendo com que uma prejudique a outra (GOLDANI e OLIVEIRA, 

2006). 

Quando trabalhado com os indicadores da gestão do conhecimento, esses 

podem ser divididos em dois grupos: os indicadores de processo e os indicadores de 

resultado.  

Os indicadores de processo, também chamados de indicadores de tendência 
ou indicadores de esforço, propõem-se a evidenciar iniciativas da 
organização quanto ao processo de GC. Já os indicadores de resultado 
refletem o alcance dos objetivos operacionais ou estratégicos[...] (GOLDONI 
e OLIVEIRA, 2006, p. 8). 

Além disso, os indicadores podem ser classificados em quantitativos ou 

qualitativos, sendo que os indicadores qualitativos são utilizados para mensuração de 

aspectos comportamentais (GOLDONI e OLIVEIRA, 2006). 
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Com essas classificações, podem-se utilizar como exemplo os indicadores 

financeiros e não financeiros, sendo que os indicadores financeiros possuem a 

característica de um indicador de resultado, uma vez que demonstra um resultado 

financeiro, nomeadamente, o retorno sobre um investimento e aumento dos 

rendimentos ou retorno do conhecimento. Já os indicadores não financeiros podem 

ser utilizados para mensurar frequência, tempo e quantidades, sendo utilizados como 

medidor de processo (tendência) pois podem avaliar as etapas do processo da gestão 

do conhecimento. Por exemplo: melhoria das habilidades dos funcionários, 

relacionamento com os clientes, tempo médio do atendimento, entre outros. 

Os indicadores de resultado devem estar relacionados com os objetivos de 
negócio de cada organização. Indicadores financeiros, bem como indicadores 
não financeiros, podem ser utilizados dependendo dos objetivos que a 
organização pretende alcançar através da GC (GOLDONI e OLIVEIRA, 2006, 
p. 10). 

Assim, para cada etapa da gestão do conhecimento, proposta por Goldoni e 

Oliveira (2006), é possível eleger indicadores com a finalidade de mensurar cada uma 

das etapas, bem como a própria etapa de mensuração, que pode conter indicadores 

para avaliar se a mensuração está sendo bem-feita. 

Figura 5 - Indicadores do processo de gestão do conhecimento 

 
Fonte: GOLDONI, Vanessa; OLIVEIRA, Mirian. Indicadores para o Processo de Gestão do 
Conhecimento: a Visão de Especialistas. In: ENCONTRO DA ANPAD, 30, 2006, Salvador, BA. 
Caderno de resumos... Salvador, BA, 2006. Disponível em: 
<http://www.anpad.org.br/enanpad/2006/dwn/enanpad2006-adia-1307.pdf>. Acessado em: 09 mai. 
2018 
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Quando se trata de indicadores, Teixeira, Silva e Pousa (2004), destacam 

alguns cuidados que se deve ter na seleção desses: 

a) evitar o excesso de indicadores;  
b) usar indicadores cuja captação seja natural nos processos, ou seja, os 
indicadores devem ser fáceis de serem coletados;  
c) comunicar a todos o objetivo da coleta dos indicadores e o que será feito 
com os resultados obtidos;  
d) analisar o comportamento dos indicadores no tempo; 
e) divulgar os resultados da análise dos indicadores. 

Alves (2016) expõe que definir o objetivo de refletir sobre a qualidade e a gestão 

no âmbito das IES é um processo complicado e difícil, pois esse tipo de instituição já 

apresenta uma natureza complexa baseada em princípios tradicionais. Para isso, 

deve-se analisar a organização com uma visão sistêmica, ou melhor, como um todo, 

compreendendo sua dinâmica e particularidades. 

Do ponto de vista de políticas públicas, os indicadores são instrumentos que 
permitem identificar e medir aspectos relacionados a um determinado 
conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade. 
A principal finalidade de um indicador é traduzir, de forma mensurável, 
determinado aspecto de uma realidade dada (situação social) ou construída 
(ação de governo), de maneira a tornar operacional a sua observação e 
avaliação (ALVES, 2016, p. 118). 

Com esses indicadores, Martins e Martini (2010), mostram que é possível 

indicar avanços, mensurar melhorias e identificar alternativas para a solução de 

problemas.  

Canterle e Favaretto (2008) propõem um modelo no qual a visão, missão, 

objetivos, estratégias e processos são definidos como a entrada do modelo. Em 

seguida, a avaliação é o eixo central, que gera indicadores para o ensino, pesquisa, 

extensão e gestão, objetivando como saída os graduados, pós-graduados, produção 

técnico-científica e desenvolvimento comunitário. 

No modelo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

os indicadores que orientam as avaliações são métricas que medem os cursos e as 

instituições do país, utilizando-se como referência no desenvolvimento das políticas 

públicas (ALVES, 2016). 

No âmbito das instituições, o SINAES definiu dez dimensões, as quais foram 

agrupadas em cinco eixos, conforme quadro 2. 
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Quadro 2 - Eixo e Indicadores de avaliação das IES 

Eixo 1. Planejamento e Avaliação Institucional 

  

 
Indicadores: 
 
1.1 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional  

1.2 Processo de autoavaliação institucional  

1.3 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

1.4 Autoavaliação institucional: previsão de análise e divulgação dos resultados 

1.5 Relatórios de autoavaliação 

 

Eixo 2. Desenvolvimento Institucional 

  

 
Indicadores: 
 
2.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais 

2.2 PDI, planejamento didático-instrucional e política de ensino de graduação e de pós-
graduação 

2.3 PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e 

de desenvolvimento artístico e cultural 

2.4 PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, 

e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade 

étnico-racial 

2.5 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à 

responsabilidade social 

2.6 PDI e política institucional para a modalidade EaD 

2.7 Estudo para implantação de polos EaD 

 

Eixo 3. Políticas Acadêmicas 

  

 
Indicadores: 
 
3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação 

  

3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pósgraduação 

lato sensu 

  

3.3 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-graduação 

stricto sensu 
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3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou iniciação 
científica, tecnológica, artística e cultural 

  

3.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão 

3.6 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica 
docente 

3.7 Política institucional de acompanhamento dos egressos 

3.8 Política institucional para internacionalização 

3.9 Comunicação da IES com a comunidade externa 

3.10 Comunicação da IES com a comunidade interna 

3.11 Política de atendimento aos discentes 

3.12 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em 

eventos (graduação e pós-graduação) 

Eixo 4. Políticas de Gestão 

  

 

Indicadores: 

4.1 Titulação do corpo docente 

  
4.2 Política de capacitação docente e formação continuada 

  
4.3 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo 

  

4.4 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores presenciais 

e a distância 

  
4.5 Processos de gestão institucional 

  
4.6 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

  
4.7 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional 

  
4.8 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna 

Eixo 5. Infraestrutura 

  

 
Indicadores: 
 
5.1 Instalações administrativas 

  
5.2 Salas de aula 

  
5.3 Auditório(s) 

  
5.4 Sala de professores 

  
5.5 Espaços para atendimento aos discentes 

  
5.6 Espaços de convivência e de alimentação 

  
5.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física 

  
5.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 

  
5.9 Bibliotecas: infraestrutura 
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5.10 Bibliotecas: plano de atualização do acervo 

  
5.11 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 

  
5.12 Instalações sanitárias 

  
5.13 Estrutura dos polos EAD 

  
5.14 Infraestrutura tecnológica 

  
5.15 Infraestrutura de execução e suporte 

  

5.16 Plano de expansão e atualização de equipamentos 

5.17 Recursos de tecnologias de informação e comunicação 

5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

Fontes: INEP. Instrumento de Avaliação Institucional Externa. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recre
denciamento.pdf>. Acessado em: 18 nov. 2018 
Elaboração: Próprio autor. 

Takashina (1996) chama a atenção que existem dois tipos de indicadores: os 

indicadores de qualidade e os indicadores de desempenho. No quadro 3 é possível 

visualizar suas diferenças: 

Quadro 3 - Indicadores de qualidade x desempenho 

Aspectos de comparação Indicadores de qualidade Indicadores de desempenho 

Relação entre processos 
Aquele que recebe o produto ou 

serviço 
Aquele que entrega o produto ou 

serviço 

Visão e Julgamento Cliente Processador ou produtor 

Características Requisito do cliente Requisito de desempenho 

Tipo de medição Subjetiva Objetiva 

Medidor Processador ou produtor Processador ou produtor 

Fontes: ALVES, Lourdes. GESTÃO EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR: Proposta de 
referencial fundamentado na abordagem da gestão do conhecimento. 2016. 372 f. Tese 
(doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

3.1 Proposta de modelo de gestão baseada na sociedade do conhecimento 

Alves (2016) detalha em sua pesquisa que a maioria das instituições de ensino 

superior brasileira apresenta um modelo de gestão tradicional que pode ser observada 

nos departamentos, matrizes curriculares e no gerenciamento do capital humano. 

Esse modelo tradicional, caracterizado pela falta de um processo decisório 

claro, resistência a mudanças, burocrático e extremamente disciplinar não condiz com 

o que, muitas vezes, é ensinado nos próprios cursos de administração dessas 

instituições. 

Portanto, a autora reforça que, com o modelo da sociedade caracterizada como 

sociedade do conhecimento, cabe às instituições, principalmente às universitárias, se 
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adequarem, por essas lidarem diretamente com o conhecimento, “através da sua 

produção, sistematização e socialização” (ALVES, 2016, p. 31). 

Apesar de os dirigentes da universidade brasileira atual alardearem, de modo 
geral, sua adequação aos ditames da modernidade e da sociedade do 
conhecimento, ainda não praticam o que ensinam nos seus cursos de 
gerência e administração, demonstrando uma prática eivada de grosseiro 
burocratismo e de ranço patrimonialista. [...] alguns críticos atribuem essa 
ineficiência às estruturas enrijecidas, outros à precariedade de recursos 
financeiros, mormente, no caso das universidades públicas. Mas, a pior de 
todas as doenças da universidade brasileira é a ausência de uma visão 
estratégica na formulação de suas políticas institucionais [...]. Essa doença 
poderá levá-la à morte prematura (ALMEIDA, 2003, p. 68). 

Para atender a essa nova demanda, na qual o conhecimento é o principal fator 

de produção, as instituições necessitam de um novo modelo de gestão organizacional. 

Alves (2016) apresenta as características necessárias dessa nova gestão: rapidez no 

acesso às informações; modelo de produção segmentada; gerenciamento do 

conhecimento intangível (tácito); entendimento da sociedade informacional; cultura do 

compartilhamento; paradigma voltado para valorização do indivíduo; estrutura 

hierárquica verticalizada; e aprendizagem contínua. 

Mesmo apresentando sua estrutura organizacional de forma tradicional, as 

instituições têm procurado melhorar sua qualidade, haja vista o SINAES e outras 

legislações complementares, que apresentam diretrizes legais, normas e 

procedimentos para as instituições com a finalidade de melhorar a qualidade da 

educação superior. 

Porto e Régnier (2003) afirmam que o modelo tradicional ainda está presente 

nas instituições por conta das políticas públicas, dos recursos para financiamento da 

pesquisa, da falta de modelos mais inovadores para a gestão e a falta de metodologias 

compatíveis com a sociedade do conhecimento. 

Quando utilizado o termo gestão, Dias (2002, p. 10-11) descreve que “[...] 

gestão é lançar mão de todas as funções e conhecimentos necessários para através 

de pessoas atingir os objetivos de uma organização de forma eficiente e eficaz˜. 

A sociedade do conhecimento influencia diretamente na instituição superior, 

À medida que a sociedade vai se tornando mais baseada no conhecimento, 
as empresas vão mudando suas características e o mercado de trabalho vai 
se tornando mais intensivo em conhecimento, gerando demandas por um 
novo tipo de profissional. Ao mesmo tempo a sociedade passa a esperar mais 
das Universidades em termos de contribuições ao processo de 
desenvolvimento econômico e social. Os problemas se tornam mais 
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complexos e o ambiente mais incerto. Neste contexto, [...] o conceito de 
Universidade Empreendedora emerge como uma resposta às novas 
demandas da sociedade. [...] A busca por uma Universidade mais flexível e 
com capacidade de adaptação às mudanças é um desafio que muitas 
instituições estão enfrentando (CLARK, 2006, p. 28-29). 

O termo universidade empreendedora está associada ao tripé ciência, 

tecnologia e inovação que por sua vez requer a aliança da universidade, empresa e 

governo. Cabe às universidades empreendedoras a missão de transferir o 

conhecimento para resolução de questões socioeconômicas e desenvolvimento do 

país (CLARK, 2006). 

Alves (2016, p. 84) ressalta que não é fácil ou simples mudar o modelo de uma 

universidade. A autora relembra alguns modelos já existentes, por exemplo: 

“Universidade Clássica; Universidade Humboldtiana; Universidade Napoleônica; 

Universidade Americana; Universidade Inovadora; Universidade Empreendedora e, o 

mais recente (década de 90), o Modelo de Bolonha”. 

Porém, a utilização de um novo modelo depende da mentalidade de seus 

dirigentes sobre a missão institucional e o seu papel na gestão universitária.  “Para 

tanto, é preciso (res) significar sua missão, reordenar sua estrutura, expandir suas 

fronteiras para ingressar definitivamente neste processo de transformação global” 

(ALVES, 2016, p. 87). 

O planejamento, avaliação institucional e gestão do conhecimento se tornam 

as ferramentas requeridas para a implementação e adaptação do novo modelo 

organizacional. Alves (2016) destaca que muitas IES ainda apresentam grandes 

problemas ao utilizar essas ferramentas.  

O planejamento, algo comum no dia-a-dia de uma empresa, acaba se tornando 

um processo distante das instituições acadêmicas; a avaliação institucional não está 

presente em toda sua dimensão; e a gestão do conhecimento não ocorre de forma 

efetiva (ALVES, 2016). 

A ideia do planejamento, segundo Alves (2016, p. 88), é oferecer às instituições 

a “definição clara da missão da organização; definição dos agentes externos e 

stakeholders; e definição de objetivos e estratégias a serem alcançadas”. 

Por imposição do SINAES, as instituições passaram a adotar algumas 

ferramentas de gestão norteadoras como: gestão de conhecimento, avaliação 

institucional, planejamento (Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) ou Plano de 

Gestão), gestão por resultados, produtividade e gestão da qualidade (ALVES, 2016). 
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Todavia, Alves (2016) destaca que o PDI apresentado pelo Art. 16 do Decreto 

nº 5.773, constituindo o plano estratégico institucional e um documento obrigatório 

avaliado pelo MEC, acaba não sendo utilizado como uma ferramenta de administração 

da instituição. Vale destacar que o Decreto nº 5.773 mencionado acima por Alves 

(2016) foi revogado pelo Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017, mantendo-se, 

no entanto, a essência sobre o PDI.  

Tendo o planejamento, cabe às instituições medirem o que de fato foi realizado, 

sendo essa a principal função da avaliação nas instituições. Alves (2016) destaca que 

existem inúmeros modelos de avaliações, dependendo de sua abrangência, finalidade 

ou dimensão. 

Os modelos de avaliação mais utilizados são: avaliação do desempenho 
organizacional, avaliação do desempenho de pessoas, avaliação de 
processos, avaliação institucional (instituições educacionais) e avaliação da 
aprendizagem (ALVES, 2016, p. 94-95). 

A avaliação de desempenho organizacional tem por objetivo “identificar dados 

e informações para construir conhecimentos, visando dar apoio à decisão”, não sendo 

uma etapa posterior ao processo, e sim, um instrumento de aprendizagem, evitando 

erros e sempre buscando o melhor para a instituição (ALVES, 2016, p. 95). Existem 

vários conceitos e ferramentas para dar suporte à avaliação de desempenho 

organizacional. Alves (2016) cita o Balanced Scorecard11 (BSC) como a ferramenta 

mais popular entre os estudiosos. 

Já a avaliação institucional, definida pelo SINAES, tem por objetivo medir o 

desempenho e a qualidade das IES, definindo, para tanto, indicadores de qualidade e 

processos, a fim de demonstrar o seu desempenho (ALVES, 2016). 

Com relação à gestão do conhecimento, ferramenta utilizada na gestão da 

instituição, Alves (2016, p. 144) entende que, para se trabalhar com ela de forma 

efetiva, é necessário se atentar para as seguintes práticas: 

a) as competências organizacionais;  
b) o estabelecimento de metas desafiadoras pela alta administração;  
c) a confiança recíproca entre empresa e trabalhador;  
d) a cultura organizacional;  
e) a valorização de realizações importantes;  
f) o escopo das responsabilidades dos cargos;  

                                            
11 Lançado por David Norton e Robert Kaplan, apresentado no livro A Estratégia em Ação: Balanced 
Scorecard. Trata-se de um modelo de gestão estratégica que auxilia na mensuração dos progressos 
a partir dos objetivos, indicadores, metas e estratégias. 
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g) a capacitação do pessoal; 

A Organização de Produtividade Asiática (APO) definiu cinco passos 

fundamentais para o processo de gestão do conhecimento: identificação do 

conhecimento, criação do conhecimento, armazenamento do conhecimento, 

compartilhamento do conhecimento e aplicação do conhecimento. 

Com esses passos, Young (2010), elaborou uma lista de métodos e 

ferramentas que podem ser utilizadas em cada passo: 

 Identificação do conhecimento: ferramenta de avaliação, cafés, 

comunidades práticas, especialista localizador do conhecimento, espaço 

virtual colaborativo, mapeamento do conhecimento e mentoring12; 

 Criação do conhecimento: brainstorming13, avaliação de aprendizagem, 

comentários posteriores a ações, áreas físicas de trabalho colaborativo, 

cafés, comunidades práticas, bases de conhecimento (wikis), blogs, 

especialista localizador de conhecimento, espaço virtual colaborativo, 

mentoring e portal do conhecimento; 

 Armazenamento do conhecimento: learning reviews14, taxonomias, 

bibliotecas de documentos, bases de conhecimento (wikis), blogs, 

espaço virtual de conhecimento; 

 Partilha do conhecimento: assistência por pares, avaliação de 

aprendizagem, storytelling15, cafés, bibliotecas de documentos, wikis, 

blogs, redes sociais, espaço virtual colaborativo, portal do 

conhecimento; 

 Aplicação do conhecimento: assistência por pares, áreas físicas de 

trabalho colaborativo, cafés, comunidades de prática, biblioteca de 

documentos, wikis, blogs, espaço virtual colaborativo, portal do 

conhecimento. 

Alves (2016), buscou identificar quais os indicadores de desempenho na gestão 

universitária e as práticas utilizadas na gestão do conhecimento (métodos, técnicas e 

                                            
12 “Mentoria”, tutoria. Pessoa com experiência ajuda outra menos experiente.  
13 Tempestade de ideias. Dinâmica de grupo utilizada para obter ideias, visões e propostas. 
14 Revisão de Aprendizagem. Técnica usada por uma equipe de projeto para ajudar a equipe e a 
aprendizagem individual durante o processo de trabalho. 
15 “Contar histórias”, transmitir eventos em palavras. 
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ferramentas). Para isso, a autora elaborou um questionário, enviando-o a 49 pró-

reitores. Destes, 22 responderam o questionário. 

Dentre esses, 54,6% consideraram seu nível de entendimento em gestão do 

conhecimento sendo avançado ou bom; o restante (45,5%), se auto classificou como 

regular ou baixo. 

Alves (2016, p. 206-207) identificou que as principais dificuldades na 

implantação de inovações nas IES são: 

Falta de pessoal capacitado; cultura organizacional; falta de capacitação da 
equipe técnica; falta de recursos; as pessoas têm dificuldade de aceitar o 
“novo” – querem manter as atividades da forma como estão; a organização 
do serviço público é a antítese da inovação; procedimentos burocráticos; falta 
de agilidade para a tomada de decisão; legislação arcaica; comportamentos 
legalistas; limitações legais para atividades empreendedoras que 
desestimulam a participação de docentes em atividades de inovação; 
resistências de alguns e falta de conhecimentos de outros; infraestrutura e 
pessoal; manutenção de práticas que consideram que sempre deram certo; 
medo de mudanças que possam dar errado; conservadorismo dos 
professores e dos processos acadêmicos; alunos também preferem os 
métodos rotineiros, pois são mais cômodos; cultura acadêmica; resistências 
por parte dos docentes, alunos e funcionários para sair de suas zonas de 
conforto; estrutura conservadora: mudanças, ainda que aceitas no papel e 
nos planos, são difíceis de serem implementadas; cultura de não perceber 
que o que está sendo feito na pesquisa se constitui em inovação; achar que 
proteger inovação é burocracia; dificuldade dos pesquisadores de se informar 
sobre procedimentos de proteção de suas pesquisas; falta de recursos 
financeiros para estimular projetos de risco, intrínseco à inovação; 
insegurança emocional e técnica; cultura de que “se funciona, não 
precisamos mudar”; falta de uma cultura de melhoria contínua; dificuldades 
relacionadas às tecnologias de informação e comunicação. 

Ao indagar sobre as práticas utilizadas na gestão do conhecimento, Alves 

(2016), obteve a seguintes respostas: Comunidades de práticas, Mentoring, Coaching, 

Benchmarking16 externo, Melhores práticas (best practices), Fóruns (presenciais e 

virtuais) / listas de discussão, Mapeamento ou Auditoria do Conhecimento, Portais 

corporativos, intranets e internets, Sistema de gestão de pessoas por competências, 

Banco de competências individuais/banco de talentos/páginas amarelas, Banco de 

competências organizacionais, Memória organizacional / lições aprendidas, Sistemas 

de inteligência organizacional (inteligência competitiva), Educação corporativa / 

Learning, Gestão do capital intelectual /gestão dos ativos intangíveis, Narrativas 

(storytelling), Sistemas de workflow, Gestão de conteúdo organizacional/ biblioteca do 

conhecimento, Gestão eletrônica de documentos (GED), Data warehouse17, Práticas 

                                            
16 Processo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais. 
17 Armazém de dados, armazena informações detalhadas da empresa/instituição. 
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de Gestão do Conhecimento, Data mining18, Cafés do Conhecimento (knowledge 

coffee), Blogs, Clusters de conhecimento (knowledge cluster), Espaço virtual 

colaborativo (collaborative virtual workspace), Ferramenta de avaliação da gestão do 

conhecimento, Costumer Relationship Management (CRM)19, Balanced Scorecard 

(BSC), Enterprise Resource Planning (ERP)20. 

Dentre essas práticas, as que obtiveram o critério “muito relevante”, acima de 

30% das respostas, foram: Melhores práticas (best practices), Fóruns (presenciais e 

virtuais) / listas de discussão, Mapeamento ou Auditoria do Conhecimento, Sistema 

de gestão de pessoas por competências, Gestão eletrônica de documentos (GED), 

Data warehouse, Data mining e Ferramenta de avaliação da gestão do conhecimento. 

Dessas, chama a atenção duas ferramentas: Data warehouse e Data mining, as quais 

serão objeto de estudo desta pesquisa. 

Alves (2016), também analisou os indicadores de desempenho das IES e, para 

tanto, utilizou 45 indicadores em seu questionário, divididos nas dimensões: Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), políticas e gestão acadêmicas e gestão 

institucional. 

Para o Plano de Desenvolvimento Institucional, Alves (2016) utilizou dez 

indicadores demonstrados no quadro 4. Nesses, os pró-reitores classificaram quatro 

situações: não conhece, não tem relevância, é relevante e é muito relevante. 

Quadro 4 - Indicadores Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

1 
Coerência entre a missão e visão da IES com os objetivos, metas e ações 

das pró-reitorias. 

2 
Coerência entre o previsto no PDI e as práticas desenvolvidas pela IES em 

cada área. 

3 
Interação entre as políticas de ensino e as ações acadêmico-administrativas 

nos vários níveis de ensino. 

4 
Coerência entre as políticas e diretrizes definidas no PDI e o planejamento e 

práticas das atividades de pesquisa, extensão e ensino. 

5 
Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se refere à 

diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao 
patrimônio. 

6 
Coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social. 

7 Coerência entre o PDI e ações de responsabilidade social e ambiental. 

                                            
18 Mineração de dados, exploração de grande volume de dados utilizando algoritmos com objetivo de 
destacar padrões e tendências existentes nos dados. 
19 Tipo de sistema responsável pela automatização das funções de contato com o cliente. 
20 Sistema de Gestão Empresarial, responsável pela automatização e integração dos processos da 
empresa/instituição. 
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8 
Coerência entre o PDI e ações afirmativas de defesa e promoção dos 

direitos humanos e igualdade étnico-racial. 

9 
Políticas de Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações 

institucionais em relação à capacidade da IES de atrair estudantes e 
professores de outras nações. 

10 
Políticas de inovação tecnológica e propriedade intelectual: coerência entre 

o previsto no PDI e as ações institucionais. 
Fontes: ALVES, Lourdes. GESTÃO EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR: Proposta de 
referencial fundamentado na abordagem da gestão do conhecimento. 2016. 372 f. Tese 
(doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

As linhas demarcadas foram as consideradas por Alves (2016) como resposta 

expressiva, pois obtiveram percentual acima da média e dentro do desvio padrão para 

mais. A autora expõe que: 

o planejamento na universidade está deixando de ser uma exigência da 
legislação pertinente, tornando-se um importante instrumento de mudança na 
gestão, tanto na área acadêmica (ensino, pesquisa e extensão), quanto na 
área administrativa. No entanto, verifica-se que ele, ainda, não está 
solidificado. [...] (ALVES, 2016, p. 217). 

Para a dimensão política e gestão acadêmica, também com dez indicadores, 

Alves (2016), utilizou os seguintes indicadores (quadro 5). As linhas demarcadas são 

as consideradas expressivas, com base na média e desvio padrão. 

Quadro 5 - Indicadores de Políticas e Gestão Acadêmicas 

1 Relação entre as políticas de ensino e as ações acadêmico-administrativas 
para os cursos de graduação e pós-graduação 

2 Relação entre as políticas institucionais e as ações acadêmico-administrativas 
para a pesquisa científica, tecnológica, artística e cultural, e para a extensão 

3 Existência de políticas institucionais e ações de estímulo à difusão das 
produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e 
cultural 

4 Incentivo e monitoramento de citações de pesquisa dos docentes da IES, junto 
a banco de dados e periódicos internacionais 

5 Políticas e ações de comunicação da IES com a comunidade interna e externa 

6 Programas de apoio aos estudantes, inclusive aos estrangeiros 

7 Políticas de inserção do egresso no mercado de trabalho 

8 Políticas e ações de modernização da metodologia e das práticas pedagógicas 
no ensino 

9 Modelos inovadores de currículos: inclusão da interdisciplinaridade 

10 Grupos de pesquisa com registro no CNPQ (com a participação de alunos) 
Fontes: ALVES, Lourdes. GESTÃO EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR: Proposta de 
referencial fundamentado na abordagem da gestão do conhecimento. 2016. 372 f. Tese 
(doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 
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Por fim, a dimensão gestão institucional, foi composto por 25 indicadores: 

 

Quadro 6 - Indicadores gestão institucional 

1 Utilização do Planejamento Estratégico 

2 Políticas de formação e capacitação contínua do docente 

3 Política de formação e capacitação contínua do corpo técnico-administrativo 

4 Política de formação e capacitação contínua do corpo de dirigentes 

5 Modelo de gestão de pessoas por competências 

6 Utilização de Gerenciamento de/por processos 

7 Programa de gestão do conhecimento 

8 Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão institucional 

9 
Coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo docente e do pessoal 
técnico-administrativo 

10 
Relação entre a gestão de pessoas por competências e a avaliação do 
desempenho 

11 
Relação entre o planejamento e as ações de sustentabilidade econômica e 
financeira da IES 

12 Coerência entre o PDI e os resultados da auto avaliação institucional 

13 Gestão Participativa (com liderança encorajadora) 

14 
Registro da memória organizacional (registro do conhecimento desenvolvido e 
de boas e más práticas, utilizando-as para aprendizado com os erros e 
acertos) 

15 
Gestão do aprendizado do capital intelectual interno e externo (consulta 
acerca de suas necessidades e aspirações e a divulgação dos resultados são 
levados em conta no planejamento estratégico da instituição) 

16 
Prática regular de parcerias com empresas, órgãos de pesquisa e outras IESs 
para a produção técnico-científica, inovação e produção de patentes 

17 
Uso de instalações físicas (layout) das áreas acadêmicas e administrativas 
que facilitem a comunicação e/ou permitem uma maior interação entre os 
setores e pessoas 

18 
Centro de Transferência de Tecnologia (Parceria (s) entre Instituições e 
Organizações - Públicas e Privadas - que promovam a geração, difusão e 
aplicação de conhecimentos) 

19 Incubadora(s) de empresas e de tecnologia e Empresa(s) Junior(es) 

20 
Estímulo aos professores e pessoal técnico-administrativo experientes para 
transferirem seus conhecimentos individuais aos menos experientes 

21 
Mecanismos de proteção do conhecimento organizacional, em virtude da 
saída/aposentadoria de servidores e professores da IES 

22 
Políticas de premiação e reconhecimento por resultados e contribuições 
extraordinárias do pessoal 

23 
Informações estratégicas compartilhadas (decisões tomadas no nível 
estratégico são disseminadas e abertas a críticas e sugestões da comunidade 
acadêmica) 

24 
Políticas de ampliação e solidificação da reputação da IES no contexto 
acadêmico internacional 
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25 
Monitoramento de como a IES é vista pelo mercado de trabalho, nacional e 
internacional, em relação a aceitação e reconhecimento de egressos de pós-
graduação 

Fontes: ALVES, Lourdes. GESTÃO EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR: Proposta de 
referencial fundamentado na abordagem da gestão do conhecimento. 2016. 372 f. Tese 
(doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

Ao término dessas análises, Alves (2016) obteve 18 indicadores de 

desempenho selecionados nas três dimensões. A autora desenvolveu uma proposta 

para a gestão universitária, levando em consideração os indicadores e as práticas de 

gestão do conhecimento identificadas nos questionários e outras consideradas 

importantes por ela. 

O pressuposto básico que permeia a proposta é o de que a integração de 
práticas da gestão do conhecimento aos indicadores de gestão universitária, 
pode contribuir com a inovação do modelo, possibilitando, no mínimo, uma 
reflexão sobre a necessidade de mudanças na estrutura, na metodologia 
didático-metodológica e no gerenciamento administrativo e acadêmico da 
universidade – sua governança (ALVES, 2016, p. 253-254). 

A proposta tem como objetivo provocar os gestores universitários, órgãos 

reguladores e estudiosos do tema a fim de repensarem as práticas de planejamento, 

gestão e avaliação (ALVES, 2016). 

Para tanto, a proposta é constituída por três eixos: Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), Políticas e Gestão Acadêmicas (PGA) e Gestão Institucional (GI), 

conforme já exposto. Cada eixo é composto indicadores de gestão, identificados 

anteriormente, que por sua vez são obtidos por meio das práticas de gestão do 

conhecimento (PGC), formada por técnicas, métodos ou ferramentas.  A proposta 

pode ser vista na Figura 6. 
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Figura 6 - Proposta para gestão das IES 

 
Fontes: ALVES, Lourdes. Gestão em Instituições de Educação Superior: Proposta de referencial 
fundamentado na abordagem da gestão do conhecimento. 2016. 372 f. Tese (doutorado) - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

3.1.1 Eixo PDI 

O PDI consiste em uma ferramenta de planejamento estratégico que visa 

identificar a filosofia, missão, políticas, objetos, estrutura organizacional, processos 

administrativos, processos acadêmicos e a infraestrutura física/tecnológica de uma 

instituição (BRASIL, 2007). 

Para tanto, Alves (2016) expõe que o PDI utiliza-se os princípios do 

planejamento estratégico, baseando-se em dois componentes que norteiam todo o 
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planejamento estratégico de qualquer instituição, sendo: o cenário externo/interno e a 

sociedade. 

A sociedade influencia diretamente as IES. Assim, cabe a essas entender o 

modelo da sociedade e suas perspectivas de evolução. O planejamento de cenários 

externos e internos ajudam as instituições a se organizarem e compreenderem as 

influências que podem definir seus destinos. 

As funções de planejar e de gerir a universidade é algo complexo, sendo na 
verdade de difícil condução. Não é possível simplesmente a importação de 
modelos prontos de planejamento estratégico disponíveis na literatura. É 
preciso a proposição de um processo de planejamento, gestão e avaliação, 
adaptados a cultura, o perfil e as condições da universidade, seja ela pública 
ou privada, levando em consideração as diversas variáveis que permeiam 
tanto a elaboração do planejamento, quanto a sua efetiva operacionalização 
(ALVES, 2016, p. 257). 

Entendendo esses componentes que afetam o planejamento estratégico de 

uma instituição, Alves (2016) apresenta as etapas necessárias para desenvolver o 

planejamento institucional, conforme figura 7. 

Figura 7 - Fluxo de planejamento institucional 

 
Fontes: ALVES, Lourdes. Gestão em Instituições de Educação Superior: Proposta de referencial 
fundamentado na abordagem da gestão do conhecimento. 2016. 372 f. Tese (doutorado) - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 
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Na primeira etapa, Alves (2016) detalha que essa é responsável pela 

conscientização das pessoas participantes do planejamento, a fim de promover o 

envolvimento e participação na construção do PDI, que é dividida em três fases:  

 Concepção teórica e metodológica: definição da estrutura e 

metodológica a ser seguida. 

 Revisão documental:  

[...] levantamento e estudo dos documentos legais e normativos da instituição, 
da legislação e normas que regulam a educação superior brasileira, e dos 
documentos e publicações que permitam traçar um perfil da cultura e do clima 
institucional (ALVES, 2016, p. 258). 

 Capacitação para o Modelo “gestão por resultado”: capacitação das 

pessoas envolvidas no processo de como planejar, usar as ferramentas, 

as etapas e cronologia a ser seguida. Baseando-se no modelo de gestão 

participativa e por resultados. 

As ferramentas, métodos e técnicas utilizadas nessa etapa podem ser: 

benchmarking externo, fóruns, análise da memória institucional, Storytelling, 

Knowledge Coffee, Collaborative Virtual Workspace e análise de conteúdo (ALVES, 

2016). 

Na segunda etapa, são identificados e analisados os direcionadores. Para isso, 

a análise SWOT pode ser utilizada para “[...] identificação e análise do ambiente 

interno e externo da instituição, em duas dimensões: dimensão interna (forças e 

fraquezas), dimensão externa (oportunidades e ameaças)”. As ferramentas utilizadas 

nessa etapa podem ser a análise de conteúdo e workshops (ALVES, 2016, p. 259). 

Na terceira etapa, construção do plano estratégico, são definidos a missão, 

visão, políticas e valores; mapa e projetos estratégicos e, por fim, o painel de 

indicadores. Alves (2016) detalha que o mapa do planejamento estratégico deve 

compreender os objetivos estratégicos, as metas, indicadores, ações e cronologia. 

O painel de indicadores serve “para acompanhar o alcance das metas, 

identificar avanços, mensurar melhorias, identificar alternativas para solução de 

problemas e situar o estágio de crescimento ou não das organizações” (MARTINS; 

MARINI, 2010). 

Para a terceira etapa, Alves (2016), detalha que: melhores práticas, fóruns, 

mapeamento do conhecimento, storytelling, comunidades de práticas, cafés do 
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conhecimento, espaços virtuais e portal do conhecimento podem ser utilizados como 

práticas de gestão do conhecimento. 

A quarta etapa consiste na implementação do BSC, capacitação do gestores e 

implantação do plano. O BSC (Balanced Score Card) “é um instrumento de 

monitoramento de um conjunto de indicadores que proporciona aos gestores uma 

visão abrangente e rápida sobre o andamento de toda a organização” (KAPLAN; 

NORTON, 2004). 

Após a implementação do BSC, é necessário que os gestores estejam aptos a 

monitorar e acompanhar os indicadores estabelecidos, bem como dominar a 

ferramenta BSC ou outra que venha a ser implementada pela instituição. Por fim, a 

implementação do plano consiste em fazer acontecer o que fora definido até o 

momento (ALVES, 2016). 

Na quinta e, última etapa, é realizada a avaliação, correções de metas e 

elaboração do RI (Relatório Institucional). A avaliação consiste em acompanhar e 

avaliar os resultados obtidos, fazendo um relatório daquilo que foi planejado e o que 

de fato foi alcançado (ALVES, 2016). 

Alves (2016) define que a correção das metas é realizada por meio dessas 

avaliações executadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Ao final, é gerado 

o Relatório Institucional (RI) que serve como base para a revisão do planejamento 

institucional (PDI). 

3.1.2 Eixo PGA 

O planejamento da gestão acadêmica proposta por Alves (2016) leva em conta 

que o ensino, a pesquisa e a extensão são indissociáveis para a gestão das políticas, 

indicadores e ações. Da mesma forma que compreender as concepções de homem, 

sociedade, conhecimento, ensino e aprendizagem são primordiais para constituir os 

fins da educação superior. 

O direcionamento para a compreensão epistemológica encontra-se nas 
políticas e diretrizes traçadas por órgãos normatizadores dos processos de 
ensino, da pesquisa e da extensão no país, os quais, certamente, 
influenciarão na definição dos objetivos e projetos estratégicos para a área 
acadêmica, por parte das IES (ALVES, 2016, p. 266-267). 
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Levando em conta que o ensino, a pesquisa e a extensão são indissociáveis, 

Alves (2016), propõe um modelo de gestão acadêmica alicerçados no tripé ensino, 

pesquisa e extensão, conforme destaca a figura 8. 

Figura 8 - Modelo de gestão acadêmica 

 
Fontes: ALVES, Lourdes. Gestão em Instituições de Educação Superior: Proposta de referencial 
fundamentado na abordagem da gestão do conhecimento. 2016. 372 f. Tese (doutorado) - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

Na figura 8 é possível observar que os insumos (entradas) geram as 

informações necessárias para a etapa de processamento constituído pelo 

mapeamento de processos, mapeamentos das competências, sistema integrado de 

gestão acadêmica e práticas de gestão do conhecimento. 

Alves (2016) destaca que os mapeamentos dos processos têm por finalidade 

identificar e sistematizar as atividades, facilitando o entendimento do gestor e 

auxiliando na tomada de decisão. Com esse mapeamento, é possível definir as 

competências necessárias para o desenvolvimento de cada um dos processos. 

A utilização de um Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) ou outras 

ferramentas (ERP, Moodle, etc) são indicadas para otimizar e facilitar a gestão 
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acadêmica, bem como as práticas de gestão do conhecimento, citadas pela autora 

anteriormente. 

3.1.3 Eixo GI 

Para o entendimento da gestão institucional (GI), Alves (2016, p. 271) reforça 

que é necessário entender o conceito de governança e/ou governabilidade. “[..] 

Governabilidade é a capacidade política de governar derivada da legitimidade do 

poder; já governança consiste dos aspectos adjetivos/instrumentais para formular e 

implementar políticas”. 

Foletto e Tavares (2013, p. 139) apontam que a governança universitária  

[...] deve contemplar pontos como: o processo decisório e a forma de 
participação na gestão; a autonomia universitária; a dimensão política da 
universidade; a performance institucional; o controle institucional e social; 
indicadores quantitativos e qualitativos; financiamentos; perspectivas de 
longo prazo; indissociabilidade; diferença e diversidade; e formação dos 
gestores universitários. 

Para isso, Alves (2016), menciona algumas ferramentas que podem auxiliar a 

governabilidade institucional, por exemplo, a GC (Gestão do Conhecimento) e o BI 

(Business Intelligence). Dentre essas, a autora optou por utilizar a GC, por se tratar 

do seu objeto de estudo. 

Dessa forma, Alves (2016) elaborou uma proposta de gestão institucional que 

pode ser observada na figura 9. 
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Figura 9 - Modelo de Gestão Institucional 

 
Fonte: ALVES, Lourdes. Gestão em Instituições de Educação Superior: Proposta de referencial 
fundamentado na abordagem da gestão do conhecimento. 2016. 372 f. Tese (doutorado) - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

Os norteadores (visão, missão, valores, políticas e objetivos estratégicos) 

presentes nos eixos PDI e PGA servem como base de sustentação do GI. Alves (2016) 

destaca a importância que esses norteadores têm sobre o planejamento, gestão e 

avaliação, mas chama a atenção que muitas vezes estes norteadores estão presentes 

na instituição pela obrigatoriedade, mas não estão efetivamente sendo utilizados nas 

ações institucionais. A autora também apresenta os viabilizadores (colegiados, 

dirigentes, pessoas, tecnologia e processos) que agem na sustentabilidade e 

governabilidade da instituição e são os responsáveis por viabilizar os processos. 

No processo de Gestão Institucional, baseado na GC, Alves (2016), apresenta 

uma proposta para gestão do conhecimento baseado no modelo SECI (Socialização, 

Externalização, Combinação e Internalização). 

A socialização caracteriza-se pela conversão do conhecimento tácito de um 

indivíduo para o conhecimento tácito de outro indivíduo, por meio da percepção e 

aplicação, processo que envolve o compartilhamento de experiências de um indivíduo 

para o outro (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 
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A externalização é a conversão de um conhecimento tácito em explícito, o qual 

é capturado por meio de imitação e coleta, podendo ser compartilhado na instituição 

para ampliação da base de conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

A combinação diz respeito à utilização de conhecimentos explícitos a fim de 

gerar novos conhecimentos explícitos, podendo ocorrer em forma de uma reunião, 

documento, sistema etc (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

E, por fim, a internalização, na qual “o indivíduo pode compartilhar uma parte 

de seu conhecimento explícito, que pode ser assimilado por outro indivíduo ou grupo, 

ser modificado, enriquecido e transformado em um outro conhecimento tácito” 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Ainda, as organizações trabalham com outros tipos de conhecimentos 
explícitos que são os baseados em regras (rule-based knowledge), que 
podem ser encontrados em rotinas, procedimentos, normas, regulamentos e 
outros documentos; e o conhecimento cultural (cultural knowledge) que é 
percebida ou comunicada, tais como a missão, visão, valores, crenças, 
metáforas e convenções que servem para atribuir valor e significado à 
dinâmica institucional (GARIBA, 2011). 

Alves (2016), enfatiza que todo esse conjunto de técnicas, métodos e 

ferramentas de gestão dão origem a um modelo de gestão universitária (figura 10), o 

qual é alicerçado pelo tripé: planejamento, gestão e avaliação, nunca se esquecendo 

também do capital humano, que deve ser sustentado e fortalecido dentro da 

instituição. 
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Figura 10 - Modelo para Gestão Universitária 

 
Fonte: ALVES, Lourdes. GESTÃO EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR: Proposta de 
referencial fundamentado na abordagem da gestão do conhecimento. 2016. 372 f. Tese 
(doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

Para implementar esse modelo, Alves (2016, p. 280), chama a atenção para 

algumas diretrizes que devem ser observadas, “possibilitando a integração entre os 

indicadores de desempenho, a gestão do conhecimento e outras práticas de gestão”. 

 Planejamento e implementação da gestão do conhecimento:  

o Requer a preparação do ambiente e pessoas envolvidas em todos 

níveis hierárquicos. 

o Estudar as legislações normativas e regulatórias. 

o Observar o cenário interno e externo. 

o Diagnosticar: Verificar nas avaliações os pontos que requerem 

melhorias. 

o Planejar: elaborar plano de ação, definir estrutura de 

coordenação do plano, aprovar o plano e sensibilizar todos os 

envolvidos. 

o Desenvolver: Definição e implementação de um projeto piloto, 

avaliar resultados obtidos, aplicar as lições aprendidas. 
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o Implementar: definir os meios e recursos, definir formas de 

minimizar a resistência, divulgar os resultados obtidos para todos 

da comunidade acadêmica. 

o Avaliar: Elaborar estratégias de avaliação contínua. 

 Capacitação das pessoas 

o Criar políticas que motivem e aumentem o comprometimento das 

pessoas, por meio da valorização e recompensa. 

o Capacitar as pessoas, desde os dirigentes até aos servidores. 

o Utilizar práticas de GC para a retenção e a capacitação. 

 Desenvolvimento da cultura da avaliação institucional qualitativa 

o A avaliação deve possibilitar a melhoria contínua da qualidade 

da gestão universitária. Para isso, planeja-se o PDI, faz-se a 

aplicação das definições, avalia-se e gera-se o feedback. 

Neste capítulo, procurou-se abordar o conceito da gestão do conhecimento e, 

principalmente, apresentar uma proposta de gestão que pode ser colocada em prática 

nas IES. Para tal, o trabalho de Alves (2016) demonstrou ser uma rica fonte, uma vez 

que a autora propôs o modelo de gestão que tem como fundamentação a Gestão do 

Conhecimento. 

 Além da proposta do modelo de gestão baseada na Gestão do Conhecimento, 

a autora realizou uma pesquisa com gestores de algumas IES, para levantar o grau 

de conhecimento sobre o assunto e ferramentas utilizadas. Vale destacar que, duas 

ferramentas citadas pelos gestores como boas práticas para implementação da 

gestão do conhecimento, serão abordadas neste trabalho: Data Mining e Data 

Warehouse. Por fim, a autora apresenta dezoito indicadores, separados em três eixos, 

que podem auxiliar na gestão, tomada de decisão e que devem ser observados dentro 

das IES. 
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4 AVALIAÇÃO E O EXAME NACIONAL DO DESEMPENHO DOS 

ESTUDANTES (ENADE) 

Neste capítulo, será tratada a Avaliação discente da Educação Superior 

destacando-se a complexidade e o pluralismo da qualidade que se espera das 

Instituições de Educação Superior. Após a discussão, será realizado um histórico 

sobre a Avaliação da Educação Superior no Brasil e, em especial, o SINAES, que 

trouxe consigo o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE), que é o 

objeto central desse estudo.  

4.1 Avaliação na Educação Superior 

O processo de avaliação da educação superior está intrinsicamente associado 

a eventos e acontecimentos de uma sociedade em um determinado período. Assim, 

pode-se mencionar a globalização e a internacionalização que direta ou indiretamente 

ditam os rumos das avaliações na educação superior. 

A avaliação, de forma geral, tem-se formado e se modelado de acordo com 

essas tendências, instalando mecanismos necessários para suprir a necessidade de 

informação para responder questões como: para quem e para que está sendo 

avaliado? 

“Uma universidade não está fora, separada, mas está dentro da tessitura 

complexa e contraditória da sociedade, em relações de mútuas interatuações” (DIAS 

SOBRINHO, 2005, p. 164). 

Conforme colocado, Dias Sobrinho (2005) aponta que uma Instituição de 

Educação Superior (IES) não está apartada da sociedade. Sendo assim, os problemas 

e decisões dessa instituição estão relacionadas à sociedade e vice-versa. Por isso, a 

avaliação da educação superior faz parte desse complexo cenário que transforma as 

instituições e atinge diretamente a forma e o processo de avaliação, colocando em 

foco o que é relevante naquele momento à sociedade. 

Nos últimos anos, a globalização e as políticas neoliberais têm pressionado e 

ditado os rumos das avaliações, e a universidade deixa de ser vista como uma 

formadora de saberes e produção de conhecimento, começando a atender novas 

demandas, seja nas relações de trabalho ou na prestação de serviços (TENÓRIO; 

ANDRADE, 2009). 
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Com a diversificação dos tipos de Instituições de Educação Superior que 

surgiram com esse processo de globalização, para atender essas novas demandas, 

a avaliação também se transforma e se adequa. 

A avaliação tem se aperfeiçoado ao longo da história como um princípio 
básico de regulação do Estado e como ferramenta de gestão da qualidade na 
sociedade moderna, seja nos setores públicos ou privados, contribuindo para 
a melhoria dos programas e influenciando as transformações e definições de 
políticas, práticas e decisões ao longo da história (TENÓRIO; ANDRADE, 
2009, p. 48). 

Enquanto uma parte da sociedade, aquela vinculada aos interesses de 

mercado, espera da IES uma formação mais aplicada para as habilidades e 

capacidades técnicas de trabalho; outra parte, valoriza a formação e desenvolvimento 

intelectual e ético do cidadão.  

Dias Sobrinho (2005) aponta que o pensamento predominante sobre a 

educação superior está centrado na função econômica e em práticas imediatistas e 

individuais focadas no mercado e para o mercado, visando formar indivíduos 

competitivos com a ideologia do sucesso individual.  

Nesse cenário de contradições e interesses, a qualidade que se espera de uma 

IES apresenta sentidos diferentes, de acordo com o interesse dos envolvidos. Da 

mesma forma, os instrumentos de avaliações são moldados e preparados de forma a 

atender tais interesses (DIAS SOBRINHO, 2011). 

[...] muitos estudantes e pais estão mais interessados nos títulos e diplomas 
que os credenciem aos empregos, para os governantes são importantes a 
ampla cobertura, o desempenho em exames, a competitividade, as 
comparações, a eficiência do sistema, a accountability (DIAS SOBRINHO, 
2011, p. 3). 

Com esse pluralismo de interesses, a solução mundialmente adotada foi a de 

atribuir para agências, reconhecidas legalmente, seja pelo estado ou externas, a 

competência de indicar os principais procedimentos tecnológicos e processos de 

avaliação e acreditação, evitando, assim, dificuldades em definir os critérios da 

qualidade em questão (DIAS SOBRINHO, 2011). 

“Para se atingir a qualidade, segundo a UNESCO, deve-se contar com 

adequados, suficientes e efetivos recursos e dimensões materiais e humanos e uma 

eficaz gestão em termos acadêmicos e administrativos” (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 

4). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4332-conae1-08042010&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4332-conae1-08042010&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4332-conae1-08042010&Itemid=30192
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Nesse contexto, a qualidade padronizada, ou seja, a qualidade genérica, de 

maneira a permitir indicadores e comparações adotadas por essas agências, passa a 

ser medida por meio de um processo denominado acreditação.  

Segundo Dias Sobrinho (2011, p. 5) acreditação é uma  

certificação pública da “qualidade” de uma instituição, de um curso, de um 
programa. Em termos legais e burocráticos, acreditar é produzir um 
documento oficial, isto é, de fé pública, que certifica a qualidade de 
determinadas instituições e reconhece a legitimidade de seus atos e, de modo 
especial, garante oficial e publicamente a validez das titulações acadêmicas 
e habilitações profissionais, em escala nacional e, tendencialmente, 
internacional. 

Dessa forma, as IES devem atender aos requisitos mínimos exigidos pelas 

agências para se enquadrarem como instituições com qualidade e garantirem seu selo 

ou certificação. Nesse processo, quanto mais uma IES se aproxima do grau máximo 

estipulado, mais próximo da excelência ela se encontra. 

  Segundo Dias Sobrinho (2011), essas agências externas, sejam elas 

nacionais, regionais, internacionais, públicas ou privadas, determinam o que é e como 

se deve avaliar a qualidade de uma instituição e/ou curso. 

O autor também destaca que o estabelecimento de critérios prévios externos à 

instituição afeta a autonomia universitária, a qual é induzida a seguir um certo currículo 

que, direta ou indiretamente, é imposto. Ocorre também o empobrecimento do 

magistério superior, a fim de adequar os conteúdos e metodologias. 

[...] a OCDE, a exemplo de outras organizações multilaterais, não somente 
define os instrumentos, os indicadores, as metodologias e os objetivos de 
avaliação e acreditação, como também forma experts e apoia as “boas 
práticas” nessa área em diversos países (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 10). 

Dias Sobrinho (2011) explica que a acreditação não é apenas a autoavaliação, 

que tem como objetivo o melhoramento acadêmico e administrativo. Ela é, sobretudo, 

um mecanismo de controle e regulação de caráter jurídico que vai além da avaliação, 

no entanto, essa está sendo substituída por avaliações externas que são mensuradas 

pelos parâmetros pré-estabelecidos pelos “gestores” desses organismos. Ou seja, a 

qualidade da educação segue o que eles definem como qualidade. 

É uma tendência mundial, notadamente nos países latino-americanos, o 
predomínio das avaliações externas e da acreditação sobre os processos de 
autoavaliação (avaliação interna) e de avaliações qualitativas. Os processos 
mais recorrentes são cada vez mais globalizados, transnacionais, 
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padronizados, quantitativos e objetivos, com propósitos de ampliar as 
possibilidades de convalidação externa, estabelecer rankings e orientar os 
“clientes” (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 9). 

Na lógica da globalização, a qualidade da educação superior deve ser medida 

de forma igual, sem levar em consideração a realidade diferenciada de cada 

instituição. A qualidade seria “um conceito objetivamente identificável e livre de 

contextos específicos e idiossincrasias” (DIAS SOBRINHO, 2011, p.10), possibilitando 

a padronização dos currículos, das carreiras, criando comparações e rankings entre 

as instituições e permitindo que o cliente (mercado, agências multilaterais e 

sociedade) possa se orientar e saber qual instituição/curso tem ou não “qualidade”. 

A avaliação e a garantia da qualidade são, em grande parte, responsabilidade 

do Estado, que deve supervisionar e regular o que foi proposto. Porém, essas práticas 

tendem a seguir a mesma lógica competitiva adotada pelo mercado econômico. 

Fazendo com que os ideais como: “Individualismo, individualismo possessivo, 

liberdade individual, livre escolha, sucesso pessoal, competitividade, lucro, 

empreendedorismo, eficiência, excelência, produtividade, rendimento” (DIAS 

SOBRINHO, 2011, p.11) sejam colocados como prática no processo de avaliação da 

“qualidade”.  

Dias Sobrinho considera que, para o público em geral, o processo de 

acreditação e avaliação se resume na demonstração mensurável de desempenhos e 

resultados obtidos através da avaliação de titulação, rendimentos estudantis, números 

de publicações, condições de infraestrutura, entre outros (DIAS SOBRINHO, 2011). 

Nessa visão simplória da qualidade da educação e do processo de avaliação, 

a sociedade espera que essa possa proporcionar aos estudantes uma melhor 

expectativa de emprego e que o diploma possa abrir novas portas, sendo a avaliação 

um simples instrumento capaz de ranquear as instituições e o curso, revelando ao 

indivíduo onde seu diploma terá um maior valor. 

Dias Sobrinho (2011) sustenta que esse processo está presente em toda parte 

do mundo, citando exemplo dos Estados Unidos e da África, 

[...] Referindo-se a acreditação nos Estados Unidos, Judith Eaton diz que, 
mediante o mecanismo da garantia de qualidade, os estudantes ou potenciais 
“clientes” e a sociedade em geral ficariam cientes de quais instituições 
cumprem os requisitos mínimos relativamente ao professorado, programa de 
estudos, serviços para estudantes, bibliotecas e estabilidade fiscal. 
[...]e aqui se toma o exemplo da acreditação na região africana subsahariana 
-, são analisados, no quesito insumos: estudantes, corpo docente, currículos, 
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instalações. Quanto ao processo, a relação ensino-aprendizagem, a eficácia 
interna, a pesquisa, as práticas de avaliação e gestão. No tocante aos 
resultados, se verificam a quantidade de estudantes titulados e com 
possibilidades de obter trabalho, novos conhecimentos e as questões de 
eficácia externa (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 11). 

Outro agravante no cenário mundial é a expansão do setor educacional privado, 

a fim de atender a grande demanda por vagas no ensino superior. Demanda essa 

aumentada por exigências de novos perfis profissionais, levando vários países a 

optarem pela expansão privada (DIAS SOBRINHO, 2011). 

Com essa tendência, a prática de acreditação ganha novos argumentos, e o 

Estado passa a ter função tutelar com a finalidade de garantir para a sociedade que 

os serviços prestados por essas instituições tenham boa qualidade, e controlando a 

expansão desenfreada dessas instituições (DIAS SOBRINHO, 2011). 

Em meio a esse cenário, a avaliação tende cada vez mais a perder espaço para 

a acreditação, que dita os rumos que devem ser seguidos para se atingir a qualidade, 

qualidade essa normatizada e pré-definida de forma genérica. 

Por conseguinte, a avaliação “entendida como reflexão sobre os valores e 

sentidos das atividades pedagógicas e científicas, das estruturas e funções, dos 

processos e resultados educativos com objetivos de melhoramento” perde espaço 

para a acreditação, que leva em conta as dimensões mais visíveis e quantificáveis da 

avaliação (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 14) . 

O processo de acreditação considera todas as informações produzidas pelas 

instituições, como: autoavaliação, avaliação externa, estatísticas sobre o ensino e 

pesquisa. Porém, as instituições se limitam a obter essas informações e passá-las às 

agências externas, sem criar uma cultura de reflexão, deixando de lado processos e 

dimensões não mensuráveis de relevância social. 

A fim de atender aos parâmetros colocados por esses processos de 

acreditação, as instituições adequam seus currículos, infraestrutura, procedimentos e 

diretrizes, de forma que até mesmo as práticas pedagógicas são alteradas e seus 

objetivos adequados, para que se possam obter boa avaliação e conseguir uma boa 

classificação nos rankings. 

Um bom exemplo disso é a submissão do ensino aos objetivos de bons 
desempenhos dos estudantes nos exames gerais, quando estes servem de 
parâmetro para distribuição de financiamento e bolsas e para a elaboração 
de rankings. Neste caso, os exames gerais perdem seu sentido formativo e 
acabam determinando os conteúdos e métodos de ensino, deslocando, ao 
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menos em parte, a autonomia didático-pedagógica das instituições e seus 
atores principais (professores e estudantes) para setores da burocracia 
central (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 14). 

Dias Sobrinho aponta que o processo de acreditação parte da autoavaliação, 

avaliação interna, responsável por fornecer informações que servem como base para 

as etapas seguintes. 

Essa avaliação (autoavaliação) deveria fornecer mecanismos e reflexões 

necessárias para que o corpo docente e o corpo administrativo das instituições 

possam entender o cenário e aperfeiçoar as práticas pedagógicas e administrativas 

da instituição ou curso. Entretanto, o que se vê, é que essa é realizada apenas para 

atender aos critérios e procedimentos impostos por agências multilaterais (DIAS 

SOBRINHO, 2011). 

As avaliações externas, realizadas por representantes indicados pelos órgãos 

acreditadores, analisam os títulos acadêmicos, conteúdos curriculares, competências 

e habilidades de cada área entre outras informações. Cabe a esses representantes a 

análise e elaboração de relatórios com base nessas informações obtidas. 

Assim, com esse processo de avaliação interno e externo, chega-se ao 

conceito final, emitido pelo organismo acreditador, podendo ser positivo ou negativo 

(sim ou não). É comum que o conceito venha acompanhado de recomendações, 

protocolo de compromisso e/ou destaque de boas práticas (DIAS SOBRINHO, 2011). 

Os processos e técnicas utilizadas na acreditação têm grande semelhança 

entre os países, porém há diferenças devidas ao grau de amadurecimento e 

desenvolvimento do sistema de educação superior, questões culturais e dificuldades 

técnicas de cada país. Dias Sobrinho (2011, p.16) cita que 

Enquanto que nos Estados Unidos a acreditação já tem uma longa e sólida 
experiência, nos países latino-americanos se verifica uma grande 
heterogeneidade e notáveis assimetrias, que vão desde as diferenças de 
dimensões territoriais e desenvolvimento econômico e social a diferenças 
quanto aos marcos normativos, projetos nacionais, graus de inserção no 
mundo, estágios de avanço em ciência e tecnologia, índices de 
desigualdades sociais etc. Tudo isso está associado aos perfis dos sistemas, 
especialmente à sua capacidade de promover cobertura com equidade e 
qualidade científica, e aos graus de desenvolvimento das instituições de 
educação superior. 

Respeitando os limites, capacidades e a forma que é aplicada em cada país, a 

acreditação é um processo que vem avançando e se consolidando nos últimos anos, 

principalmente na América Latina. Toda a sociedade e a comunidade acadêmica já 
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incorporaram esses processos com intuito de “aumentar a eficácia institucional e a 

efetividade acadêmica e social da educação superior” (BRASIL, 2004, p.01). 

4.2 Avaliação da Educação Superior no Brasil 

A avaliação na Educação Superior no Brasil, intensificada na segunda metade 

da década de 1990, apresentou quatro antecedentes que, segundo Barreyro e Rothen 

(2008) vale a pena destacar: Programa de Avaliação da Reforma Universitária (1983), 

o relatório da Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior (1985), o 

Relatório do Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior (1986) e o 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (1993). 

Segundo Barreyro e Rothen (2008), essas propostas tiveram um papel 

importante e relevante para que fosse possível a criação de um sistema de educação 

superior e de um sistema de avaliação que viria a surgir nos anos seguintes. 

O Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) de junho de 1983 

originou-se a partir de discussões do Conselho Federal de Educação por conta das 

greves mantidas pelas Universidades Federais. O objetivo era “conhecer as condições 

reais nas quais se realizavam as atividades de produção e disseminação do 

conhecimento do sistema de educação superior” (BARREYRO; ROTHEN, 2008, p. 

133). 

Segundo os autores, o PARU realizaria uma investigação sistemática da 

realidade por meio de estudos, pesquisas e debates. Para tanto, a participação da 

comunidade acadêmica e de setores externos às instituições era necessária para a 

concretização de seus objetivos. 

Barreyro e Rothen (2008, p. 134) apontam que os estudos foram divididos em 

duas áreas: 

a) Gestão das Instituições de Educação Superior (IES): seriam tratados 
assuntos como: Poder e tomada de decisão, Administração Acadêmica, 
Administração Financeira e Financiamento e Política de Pessoal. 
b) Processo de produção e disseminação do conhecimento: seriam 
estudados: o Ensino e a Pesquisa nas IES e a Interação entre IES e 
comunidade 

Através desses estudos seria possível questionar a realidade, defrontando-a 

com as normas sancionadas, a ênfase dada na formação do cidadão e do profissional, 
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a relação da pesquisa com o ensino, a prestação de serviços à sociedade, as 

atividades administrativas entre outros (BARREYRO; ROTHEN, 2008). 

O PARU, segundo Barreyro e Rothen (2008, p. 135), 

[...] adquiriu a forma de um projeto de pesquisa sobre o estado da educação 
superior no país. Isso imprimiu a ele caráter de busca, indagação, 
investigação que fundamentaria ações futuras, o que o diferencia de 
documentos afirmativos e propositivos posteriores. Nessa linha, eram 
convidados a participar grupos interessados de pesquisadores das IES. 

Isso posto, para esse programa, a avaliação foi caracterizada como obtenção 

de conhecimento da realidade, permitindo, a partir deste conhecimento, uma reflexão 

sobre a realidade. Para tanto, a avaliação interna (autoavaliação) com a participação 

da comunidade foi a ferramenta adotada. “Nesse sentido, o PARU, foi o precursor das 

experiências de avaliação posteriores no país (PAIUB, SINAES-CEA) inaugurando a 

concepção de avaliação formativa e emancipatória” (BARREYRO; ROTHEN, 2008, p. 

135). 

O PARU nunca chegou a apresentar seus resultados; foi desativado um ano 

após ter iniciado. No entanto, Barreyro e Rothen (2008) apontam a importância que 

esse processo teve na formação da avaliação formativa e nos processos da gestão 

institucional. 

Em 1985, o Decreto nº 91.177/1985 instituiu a Comissão Nacional para 

Reformulação da Educação Superior, com o objetivo de reformular a educação 

superior. Nessa comissão, muitos membros haviam atuado com o PARU, que foi 

desativado. Essa Comissão produziu um relatório que ficou intitulado como “Uma nova 

política para a educação superior brasileira”, constituído por cinco partes: 

1) a apresentação dos princípios norteadores da proposta; 2) as ideias gerais 
de reformulação; 3) as sugestões de ações pontuais para operacionalização 
das ideias gerais; 4) a declaração de voto de alguns membros da Comissão 
sobre aspectos pontuais de divergência com o relatório; 5) a proposta de 
algumas ações de emergência (BARREYRO; ROTHEN, 2008, p. 137). 

Barreyro e Rothen (2008) apontam que o relatório gerado defende o aumento 

da autonomia das universidades que seriam acompanhadas por um processo de 

avaliação externo, criando, então, a ideia de um sistema de acreditação. Para isso, a 

comissão elencou sete princípios norteadores:  

1. Responsabilidade do poder público; 

2. Adequação à realidade do País; 
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3. Diversidade e Pluralidade; 

4. Autonomia e democracia interna; 

5. Democratização do desempenho; 

6. Valorização do desempenho; 

7. Eliminação dos aspectos corporativos e cartoriais; 

Respeitando esses princípios, as universidades teriam mais autonomia, 

poderiam gerenciar seus recursos e distribuí-los conforme achassem adequado. Em 

contrapartida, as instituições deveriam apresentar à sociedade altos padrões de 

qualidade, tendo a sociedade direito de exigir das universidades a prestação de 

contas, uma vez que é ela quem as financia. 

Em síntese, a Comissão Nacional compreendia que a contrapartida da 
autonomia universitária seria o desempenho das instituições. O controle do 
desempenho se daria pela avaliação efetivada pelos pares, e, a partir desta, 
seria criado um sistema meritrocrático que nortearia o financiamento estatal 
da educação superior (BARREYRO; ROTHEN, 2008, p. 141). 

Após esse relatório ter sido engavetado, o Grupo Executivo para a 

Reformulação da Educação Superior (GERES), em 1986, composto por cinco 

profissionais ligadas ao Ministério da Educação, baseou-se nele para criar um novo 

relatório que, segundo Barreyro e Rothen (2008, p. 143) é “citado frequentemente 

como instaurador da visão de regulação e controle da educação superior, em vez do 

documento da Comissão”. 

O GERES apresentava uma proposta para a reformulação da legislação da 

Educação Superior Pública, com objetivo de “[...] elaborar uma proposta que 

aumentasse a eficiência das Instituições Federais” (BARREYRO; ROTHEN, 2008, p. 

143). 

O documento apontava que existia mais de um tipo de instituição: as 

instituições que atenderiam a formação profissional e outras que realizariam 

pesquisas. Assim, o que definiria a universidade seria sua capacidade e autonomia 

didática, administrativa e financeira. 

O financiamento básico das universidades seria provido pelo Estado, porém o 

restante do financiamento se daria frente aos resultados apresentados na avaliação 

de desempenho. 

Sem usar o termo “mercado”, a ideia presente é de que o mercado avalia o 
desempenho de quem “vende” um produto. Como o financiamento das 
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instituições públicas não ocorre pela venda do produto, seriam necessários a 
avaliação e o controle do seu desempenho pelo Estado (BARREYRO; 
ROTHEN, 2008, p. 144). 

Barreyro e Rothen (2008) lembram que o documento apresenta a avaliação 

como ferramenta primordial no controle da qualidade da educação superior pública e 

que o mercado faria a regulação da educação superior privada. 

Em 1993, o MEC instituiu uma comissão com intuito de propor o sistema 

brasileiro de avaliação. A comissão foi composta por atores internos das 

universidades, produzindo, em 1994, um documento base que dá origem ao Programa 

de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB). 

Para a Comissão, a avaliação atenderia uma tripla exigência 

a) um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; b) 
uma ferramenta para o planejamento e gestão universitária; c) um processo 
sistemático de prestação de contas à sociedade (BRASIL, 1993). 

Barreyro e Rothen (2008) destacam que o termo autonomia não aparece nesse 

novo documento, sendo a educação entendida como um bem público por afetar toda 

a sociedade e daí a necessidade de prestação de contas.  

O objetivo da avaliação de desempenho estaria relacionado ao melhoramento 

do projeto acadêmico e social, sendo esse um ato político e voluntário das instituições. 

A avaliação externa seria solicitada pela instituição quando houvesse a necessidade 

de uma outra visão (cientistas e cidadãos comuns) em um processo de decisão. 

O PAIUB foi norteado pelos seguintes princípios: “1. Globalidade. 2. 

Comparabilidade. 3. Respeito à identidade institucional. 4. Não punição ou premiação. 

5. Adesão voluntária. 6. Legitimidade. 7. Continuidade” (BRASIL, 1993). 

O programa não obteve o apoio do governo eleito em 1994, segundo Gomes 

(2003, p. 138), pois o MEC não identificou “[...] no Paiub o poder necessário para 

subsidiar e equipar o MEC para exercer com “eficiência” e “eficácia” o papel de 

coordenador do sistema federal de ensino superior”. 

Do ano de 1996 a 2003, a política pública empregada, para regular o 

credenciamento e recredenciamento das instituições e o reconhecimento e renovação 

de reconhecimento dos cursos, foi o Exame Nacional de Cursos (ENC) — mais 

conhecido como “Provão”. 

Gomes (2003, p. 133) explica que o PAIUB apresentava conceitos que não 

faziam parte da agenda do governo de 1996. Para o novo governo, os conceitos 
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pertinentes são “indicadores de resultados, comparação das performances das 

instituições, ranking dos cursos em forma de conceitos, condicionalidade no uso dos 

resultados da avaliação e participação compulsória dos estudantes”. 

Desta forma, todo o esforço e avanço apresentado pelos programas anteriores, 

especialmente o PAIUB, foram desconsiderados. Ao contrário do que foi realizado no 

PAIUB, o governo ditou as regras de como seria sua implementação. Gomes (2003) 

aponta que, em 1996, a primeira rodada da avaliação teve pouquíssimos adeptos e 

defensores. Gomes (2003, p. 138) lembra que “a principal preocupação aqui era a de 

implementar um instrumento de gerenciamento político que fosse capaz de permitir 

ao MEC o exercício da regulação e acompanhamento do ensino de graduação [...]”. 

De acordo com Dias Sobrinho (2010), o Provão era um exame escrito 

obrigatório, aplicado a todos os estudantes concluintes das áreas selecionadas, os 

quais caso não comparecessem, eram impedidos de obter o diploma do curso. 

Dias Sobrinho (2010) destaca vários problemas no emprego do Provão. Um 

desses se refere aos resultados; esses sofriam grandes alterações de um ano a outro 

ou de um curso a outro; isso porque os resultados estavam vinculados à aceitação ou 

recusa dos estudantes, visto que era exigido apenas sua presença e não o resultado 

que ele obtivesse. 

Outro problema citado pelo autor é que o Provão não apontava um padrão para 

o curso; isto é, não era possível traçar uma relação entre o desempenho do estudante 

e a qualidade do curso. 

Somente seria possível comparar o desempenho demonstrado pelos 
estudantes de determinada sala de aula com os demais de outras instituições 
dentro da mesma área de conhecimento e no mesmo ano. Porém, não se 
criaram condições objetivas de comparação de um curso com outro (DIAS 
SOBRINHO, 2010, p. 205). 

Gomes (2003) critica que todo o processo de avaliação da complexa educação 

superior, seja universidade ou não, foi limitado a uma única prova realizada ao término 

do curso, com objetivo claro de indicar se um curso está indo bem e se é melhor ou 

pior quando comparado com o de outras instituições. 

Para Dias Sobrinho (2010) o Provão não foi um instrumento eficaz e rigoroso 

na regulação do sistema, uma vez que media desempenhos e não fazia uma avaliação 

da aprendizagem. “[...] Instrumento aplicado num único momento e se limitava a 
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estabelecer a qualidade dos cursos tomando como matéria os desempenhos 

estudantis em uma prova” (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 208). 

Com esses problemas apontados, a crescente necessidade de vigilância 

quanto à qualidade científica/pedagógica e relevância social aplicadas nas atividades 

das instituições, foi desenvolvido um novo sistema de avaliação de concepção global 

e integradora (DIAS SOBRINHO, 2010). 

Pereira (2010) destaca que, no período de 1994 a 2004, observou-se o 

aumento do número de instituições de educação superior no Brasil: de 851 instituições 

em 1994, esse número passou para 2013 instituições no ano de 2004, sendo que 

88,9% das IES eram privadas. 

No processo eleitoral de 2002, Pereira (2010) destaca que a Coligação Lula 

Presidente trazia um programa que priorizava a autonomia universitária e expansão 

do número de universidades, especialmente de caráter público. 

Assim, no ano de 2003, o Provão ainda foi aplicado, porém, segundo Pereira 

(2010, p. 75), logo após a aplicação, as críticas vieram à tona e se referiam:  

i) ao elevado custo de aplicação do exame; ii) embora o aumento de cursos 
avaliados tenha sido gradual ano a ano, não atingia sequer metade dos 
cursos existentes; iii) a confusão entre áreas de conhecimento e habilitações 
e, iiii) o significado dos conceitos atribuídos (A, B, C, D e E). 

Em paralelo ao ENC 2003, foi instaurada a Comissão Especial de Avaliação - 

CEA que tinha como finalidade 

[...] analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e 
estratégias para reformulação dos processos e políticas de avaliação da 
Educação Superior e elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, 
metodologias e critérios utilizados (INEP, 2003b). 

Em março de 2004, foi divulgado o anteprojeto do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). Após várias audiências públicas e 

consultas às instituições, o SINAES foi criado (PEREIRA, 2010). 

Com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 foi instituído o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tendo como objetivo “assegurar o 

processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico dos estudantes” (BRASIL, 2004). 

Para tanto, o SINAES deve assegurar: 
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I – avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e 
integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 
atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior e de seus cursos; 
II – o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos 
processos avaliativos; 
III – o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 
IV – a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das 
instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas 
representações (BRASIL, 2004). 

Esse sistema objetiva, portanto, avaliar as instituições, os cursos e o 

desempenho dos estudantes. As informações obtidas são utilizadas para orientar as 

instituições de ensino superior, embasar as políticas públicas e orientar a sociedade 

com relação às condições dos cursos e instituições. 

Dias Sobrinho (2010) aponta que esse sistema busca a articulação entre a 

avaliação e a regulação. A avaliação não seria baseada apenas em um único 

instrumento, aplicado uma única vez, mas sim, na integração de diversos instrumentos 

e em momentos de aplicação distintos. 

O SINAES avalia a instituição como um todo, sendo o aluno e curso apenas 

uma parte do processo de avaliação, produzindo “[...] sentidos a respeito do 

cumprimento das funções sociais de formação humana e construção de 

conhecimentos de cada instituição, no âmbito regional, nacional ou internacional” 

(DIAS SOBRINHO, 2010, p. 210). 

A Lei 10.861/2004, que cria o SINAES, prevê que a avaliação das instituições 

superiores e dos cursos de graduação são classificados segundo uma escala com 

cinco níveis, com conceitos de 1 (menor conceito) a 5 (maior conceito). Para a 

avaliação das instituições, o objetivo é identificar o perfil e o significado de atuação, 

devendo levar em consideração as diferentes dimensões de cada instituição. 

Já o objetivo da avaliação dos cursos de graduação é identificar as condições 

de ensino oferecidas, contemplando o corpo docente, as instalações físicas e a 

organização didático-pedagógica (BRASIL, 2004). 

O SINAES recuperava o conceito mais complexo de educação superior, cuja 
finalidade essencial é a formação integral de cidadãos-profissionais e cuja 
referência central é a sociedade, prevalecendo o princípio de educação como 
bem e direito humano e social, dever do Estado, independente de que seja 
oferecida e mantida pelo Estado ou pela iniciativa privada (DIAS SOBRINHO, 
2010, p. 209). 
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De acordo com Verhine e Dantas (2005), houve divergência da concepção 

original do SINAES com a Lei que o instaurou como sistema. De acordo com os 

autores, a Lei nº 10.861/2004 avalia as instituições, cursos e desempenho dos 

estudantes separadamente, divergindo da proposta inicial que previa o SINAES “como 

um sistema, um todo articulado onde as partes contribuiriam entre si para a 

composição de um parecer final sobre a qualidade de uma instituição” (VERHINE; 

DANTAS, 2005, p. 13). 

Contudo, a Portaria nº 2.051, de 9 de Julho de 2004, determinou que o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) fizesse parte do processo de 

avaliação do curso e autoavaliação da instituição: 

Os resultados do ENADE serão expressos numa escala de cinco níveis e 
divulgados aos estudantes que integraram as amostras selecionadas em 
cada curso, às IES participantes, aos órgãos de regulação e à sociedade em 
geral, passando a integrar o conjunto das dimensões avaliadas quando da 
avaliação dos cursos de graduação e dos processos de autoavaliação 
(BRASIL, 2004). 

4.2.1 Estrutura do SINAES 

O SINAES traz como orientação em seu eixo central a avaliação vista de vários 

ângulos diferentes, ou seja, todos os atores envolvidos participam do processo, sejam 

eles: alunos, professores e/ou funcionários da instituição. 

Nessa avaliação, são consideradas as seguintes dimensões: 

1) missão e plano de desenvolvimento institucional;  
2) políticas relacionadas ao ensino, pesquisa, cursos de graduação, pós-
graduação e extensão;  
3) responsabilidade social da instituição;  
4) comunicação com a sociedade;  
5) políticas de pessoal;  
6) administração e organização institucional;  
7) infraestrutura física; 
8) planejamento e avaliação;  
9) políticas de atendimento aos estudantes; e  
10) sustentabilidade financeira (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 210). 

Nesse contexto, a avaliação é baseada em três níveis: a Avaliação Institucional, 

a Avaliação de Cursos e a Avaliação do Desempenho dos Estudantes. 
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4.2.1.1 Avaliação Institucional 

Para a avaliação institucional, a Lei nº 10.861/2004 estabelece que as 

avaliações utilizarão os instrumentos de autoavaliação e avaliação externa in loco. A 

autoavaliação é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e a avaliação 

externa é realizada por uma comissão designada pelo INEP. 

Dentre os objetivos da avaliação se contam o de conhecer as fortalezas e os 
problemas da instituição, tratar da adequação de seu trabalho com respeito 
às demandas sociais, as clássicas e as novas, identificar os graus de 
envolvimento e os compromissos de seus professores, estudantes e 
servidores tendo em vista as prioridades institucionais básicas (INEP, 2004c, 
p. 95). 

Em Maio de 2004, a Lei nº 10.870/2004 fixou que a avaliação institucional para 

recredenciamento das IES teriam um prazo de até cinco anos para aquelas que não 

fossem universidades e o prazo de dez anos para as universidades. 

Nos subcapítulos seguintes, serão detalhados os aspectos de avaliação: 

autoavaliação e avaliação externa in loco. 

4.2.1.1.1 Autoavaliação 

A Comissão Permanente de Avaliação (CPA) foi estabelecida pela Lei nº 

10.861/2004, no art. 11, “com as atribuições de condução dos processos de avaliação 

internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas 

pelo INEP”. 

De acordo com o manual de orientações do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2004b, p. 5), a autoavaliação, que é 

de responsabilidade da CPA, tem como objetivo: 

produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de 
atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos 
seus problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e 
capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer 
as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais 
efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, julgar acerca da 
relevância científica e social de suas atividades e produtos, além de prestar 
contas à sociedade.  
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A autoavaliação é um processo contínuo no qual as instituições buscam coletar 

informações a fim de gerar conhecimento de si própria. O manual de orientações 

(INEP, 2004b) apresenta algumas condições fundamentais para a autoavaliação 

sendo elas: 

 Equipe de coordenação 

 Participação dos integrantes da instituição 

 Compromisso explicito dos dirigentes das IES em relação ao 
processo avaliativo. 

 Informações válidas e confiáveis 

 Uso efetivo dos resultados 

A equipe da CPA, apontada pelo INEP como condição fundamental, é 

responsável pelo planejamento, organização e análise do processo de autoavaliação, 

bem como a conscientização da comunidade sobre o processo. 

 Como observado, outra condição exigida é o uso efetivo dos resultados. Não 

basta apenas reunir informações e gerar conhecimento; é necessário que medidas 

sejam tomadas a partir do conhecimento obtido, medidas essas definidas em curto, 

médio e longo prazo. 

O objeto final, gerado pela autoavaliação, é a elaboração de um relatório no 

qual devem estar descriminadas detalhadamente toda a análise e interpretação dos 

dados, bem como as críticas e sugestões de melhoria. 

4.2.1.1.2 Avaliação externa in loco 

A avaliação externa in loco é realizada quando a instituição solicita o seu 

credenciamento ou recredenciamento, bem como ela tem resultados baixos no Índice 

Geral de Cursos (IGC) elaborado anualmente pelo NEP. Esse credenciamento pode 

ocorrer quando uma nova IES é aberta ou deseja ofertar Educação a Distância (EaD) 

(BRASIL, 2002). 

Nesta avaliação, é analisado se a instituição está apta a ministrar educação 

superior, presencial ou a distância. Para tanto, são verificadas as dez dimensões do 

SINAES, por meio da avaliação de cinco eixos. 

Dada a relevância que têm as Instituições de Educação Superior no contexto 
educacional e social de um país, pode-se mesmo afirmar que os 
procedimentos de verificação e de avaliação in loco cumprem a missão de 
garantir, para a sociedade, que as afirmações constantes das propostas 
documentais, bem como as análises que ensejam, traduzem 



105 

apropriadamente as condições e meios materiais existentes, os quais 
puderam ser aferidos diretamente, seja pela observação, seja pelo diálogo 
com os responsáveis por aquele Projeto acadêmico (BRASIL, 2002, p. 9). 

Durante a avaliação in loco, é examinada uma série de itens dentro da 

instituição, tais como: o ambiente acadêmico, as condições de funcionamento 

(infraestrutura administrativa e acadêmica), laboratórios, bibliotecas, equipamentos, 

acessibilidade aos espaços institucionais para pessoas com deficiência, atividades 

culturais desenvolvidas por iniciativa dos alunos, políticas de programas e incentivos, 

entre outros. 

4.2.1.2 Avaliação dos cursos de graduação 

De acordo com a Lei n° 10.861/2004, Art. 4, “a avaliação dos cursos de 

graduação tem por objetivo identificar as condições de ensino oferecidas aos 

estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas 

e à organização didático-pedagógica”. 

Para a avaliação de um curso, é realizada a visita de comissões especialistas 

das respectivas áreas de conhecimento. Para o INEP, os cursos passam por três tipos 

de avaliação: para autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento. 

Para a autorização, a avaliação é feita quando uma faculdade solicita ao MEC 

a autorização para abrir um novo curso. Para tanto, são destinados dois avaliadores 

que avaliam três dimensões: a organização didático-pedagógico, o corpo 

docente/tutorial e as instalações físicas. 

De acordo com o Decreto nº 9.235/2017, Art. 40, 

As universidades e os centros universitários, nos limites de sua autonomia, 
observado o disposto no art. 41, independem de autorização para 
funcionamento de curso superior, devendo informar à Secretaria de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação os 
cursos criados por atos próprios para fins de supervisão, avaliação e posterior 
reconhecimento, no prazo de sessenta dias, contado da data do ato de 
criação do curso.   

Assim, as universidades e centros universitários podem, em razão de sua 

autonomia, criar um curso sem passar pela avaliação de autorização do Ministério da 

Educação, desde que os cursos em questão não sejam: direito, medicina, odontologia, 

psicologia e enfermagem (DECRETO nº 9.235/2017). 
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Passados 50% do oferecimento da carga horária até o limite máximo de 75%, 

a Instituição deve solicitar o reconhecimento do curso antes do término da primeira 

turma. É realizada uma segunda avaliação, com a intenção de verificar se o que foi 

apresentado no projeto foi de fato cumprido. Nessa avaliação são analisados: 

organização didático-pedagógica, corpo docente, discente, técnico-administrativo e 

instalações físicas. Vale destacar que Universidades e Centros Universitários devem, 

obrigatoriamente, passar por avaliação de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de seus cursos. 

Para a renovação do reconhecimento, é seguido o ciclo ENADE. Para os cursos 

obtiveram um CPC inferior a três, uma avaliação in loco é agendada ou, se o curso 

não participa do ENADE.  

4.2.1.3 Avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação 

De acordo com a Lei nº 10.861/2004, Art. 5º, “a avaliação do desempenho dos 

estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE”. 

O ENADE avalia o rendimento dos estudantes concluintes dos cursos de 

graduação, com base nos conteúdos programáticos, habilidades e competências 

adquiridas na sua formação. O exame é de caráter obrigatório para o concluinte, cuja 

participação é registrada no seu histórico escolar. 

Na concepção original, o ENADE seria obrigatório para todos os cursos de 

graduação ao fim do primeiro e do último ano do curso. Ou seja, avaliaria os 

ingressantes e os concluintes, a fim de apurar a evolução que o estudante apresentou 

no decorrer do curso. 

(...) no ENADE tal como proposto importa, principalmente, avaliar como o 
estudante é capaz de utilizar as competências e habilidades e como foi sua 
evolução entre as duas aplicações feitas, no primeiro e no último ano de sua 
graduação. Não tem pretensão de avaliar a aprendizagem, e sim de ser um 
instrumento que contribua para o processo de aprendizagem. Além das 
competências profissionais, adquirem relevância a formação geral e a 
abordagem dos temas transversais. Isso enriquece o sistema de avaliação, 
agregando-lhe elementos de reflexão, ainda que, ao mesmo tempo, 
ampliando a subjetividade do processo, acrescente dificuldades de análise 
(DIAS SOBRINHO, 2010, p. 213). 

Segundo Dias Sobrinho (2010), uma das principais mudanças do antigo Provão 

para o ENADE era justamente a avaliação dinâmica que o ENADE apresentava, 
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criando um mecanismo para apurar e agir enquanto o estudante estivesse dentro da 

instituição. 

A avaliação estática intervém sobre os produtos ou resultados finais, é 
preponderantemente somativa, objetiva, controladora e tendente a 
representar uma ordem legal-burocrática. A avaliação dinâmica prioriza o 
processo, as mudanças que ocorrem em determinados intervalos, as 
causalidades que levam à compreensão dos resultados e tende a valorizar a 
dimensão formativa (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 216). 

Com a alteração na concepção original do ENADE, o § 5º do art. 5º da Lei 

10.861/2004 apresenta uma brecha para que os estudantes ingressantes sejam 

dispensados do exame, criando novamente uma avaliação somativa, realizada ao 

término do curso.  “O ENADE abandona a concepção dinâmica e esvazia seu sentido 

de feedback e a possibilidade de acompanhamento da aprendizagem do aluno” (DIAS 

SOBRINHO, 2010, p. 217). 

4.2.1.4 Estrutura do ENADE 

Nas aplicações do ENADE de 2004 a 2014, o seu formato e estrutura sofreram 

alterações. Para tanto, foi realizada uma análise ano a ano, identificando a estrutura 

de cada prova, o questionário socioeconômico e os “microdados” disponibilizados pelo 

INEP. 

Foi identificado que os arquivos disponíveis no site do INEP para download 

sofreram atualização em abril de 2016. Pelo que foi observado, houve uma 

padronização quanto à forma que o resultado é disponibilizado à sociedade. Antes 

dessa alteração, do ano de 2004 até 2009, seguia-se um padrão e, do ano de 2010 a 

2014, seguia-se um segundo padrão. 

Analisando os arquivos da aplicação do ENADE ano a ano, foi possível verificar 

algumas alterações. A seguir, será apresentado um relato da estrutura da prova e o 

questionário socioeconômico de cada aplicação. 

4.2.1.4.1 O ENADE no ano 2004 

O ENADE de 2004 ocorreu no dia 13 de novembro de 2004, quando avaliou os 

estudantes de Agronomia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
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Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Serviço 

Social, Terapia Ocupacional e Zootecnia (INEP, 2004a). 

O questionário socioeconômico era composto por 103 questões, as quais eram 

segregadas nas categorias: quem é você; como você lida com o microcomputador; 

como você analisa as condições da instituição onde estuda ou está concluindo o curso 

de graduação; como você avalia o trabalho dos docentes e o currículo do seu curso 

de graduação; e quais as maiores contribuições do curso. 

Todas as questões eram de múltipla escolha, porém, o número de opções de 

resposta mudava conforme a questão. Havia questões com 5 opções, 4 opções e 2 

opções. 

A prova era composta por: formação geral e componentes específicos, 

composto por questões de múltipla escolha e discursivas. Além de questões de 

percepção sobre a prova. 

As questões de formação geral apresentavam o peso de cada parte dividido 

em: 60% das múltiplas escolhas e 40% das discursivas. As dos componentes 

específicos, possuíam o mesmo peso entre múltipla escolha e discursiva, ou seja, 

50% para cada tipo de questão. 

A avaliação foi aplicada a todos os alunos ingressantes e concluintes dos 

cursos selecionados, sendo a nota do curso calculada da seguinte maneira:  

A nota final da IES em um determinado curso é a média ponderada da nota 
padronizada dos concluintes no componente específico, da nota padronizada 
dos ingressantes no componente específico e da nota padronizada em 
formação geral (concluintes e ingressantes), possuindo estas, 
respectivamente, os seguintes pesos: 60%, 15% e 25% (INEP, 2004a). 

As notas finais entre 0,0 a 0,9 obtiveram conceito 1; as notas entre 1,0 a 1,9 

conceito 2; as notas entre 2,0 a 2,9 conceito 3; 3,0 a 3,9 conceito 4 e notas entre 4,0 

a 5,0 o conceito foi classificado em 5. 

4.2.1.4.2 O ENADE no ano 2005 

O ENADE de 2005 foi realizado no dia 06 de novembro de 2005, avaliando os 

cursos: Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Ciências Sociais, Computação, Engenharia 

(Grupo I), Engenharia (Grupo II), Engenharia (Grupo III), Engenharia (Grupo IV), 

Engenharia (Grupo V), Engenharia (Grupo VI), Engenharia (Grupo VII), Engenharia 
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(Grupo VIII), Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e 

Química (INEP, 2005). 

Vale destacar que, cada grupo de Engenharia inclui um conjunto de cursos, 

conforme detalhado a seguir: 

Engenharia (Grupo I): Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Engenharia 

Cartográfica, Engenharia Geológica, Engenharia Hídrica e Engenharia da 

Agrimensura. 

Engenharia (Grupo II): Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Eletrotécnica e 

Engenharia de Telecomunicações. 

Engenharia (Grupo IIII): Engenharia Aeroespacial, Engenharia Aeronáutica, 

Engenharia Automotiva, Engenharia Industrial Mecânica, Engenharia Mecânica e 

Engenharia Naval. 

Engenharia (Grupo IV): Engenharia Industrial Química, Engenharia Química, 

Engenharia Bioquímica, Engenharia de Biotecnologia, Engenharia de Alimentos e 

Engenharia Têxtil. 

Engenharia (Grupo V): Engenharia de Materiais, Engenharia de Materiais-

Cerâmica, Engenharia de Materiais-Plástico, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de 

Fundição e Engenharia Física. 

Engenharia (Grupo VI): Engenharia de Produção, Engenharia de Produção 

Civil, Engenharia de Produção de Materiais, Engenharia de Produção Elétrica, 

Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Produção Química e Engenharia 

de Produção Têxtil. 

Engenharia (Grupo VII): Engenharia Ambiental, Engenharia de Minas, 

Engenharia de Petróleo e Engenharia Industrial Madeireira. 

Engenharia (Grupo VIII): Engenharia Agrícola, Engenharia de Pesca e 

Engenharia Florestal. 

O questionário socioeconômico possuía 110 questões, distribuídas nas 

categorias: sobre o estudante (esse foi o nome criado pelo pesquisador, pois não 

colocaram um título para essas questões); como você lida com o microcomputador; 

como você analisa as condições da instituição onde estuda ou está concluindo o curso 

de graduação; como você avalia o trabalho dos docentes e o currículo do seu curso 

de graduação; quais as maiores contribuições do curso; e questões para as 

licenciaturas (essas só deveriam ser respondidas pelos estudantes de licenciaturas). 
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Diferentemente do ano anterior, o peso de cada parte da prova mudou, sendo 

as de formação geral: 55% múltiplas escolhas e 45% as discursivas. O mesmo ocorreu 

com as de componentes específicos: 70% de múltiplas escolhas e 30% discursivas. 

A avaliação foi aplicada a todos os estudantes ingressantes e concluintes dos 

cursos destacados. A fórmula para nota final do curso não sofreu alteração com 

relação ao ano de 2004, e a distribuição dos conceitos também seguiu o do ano 

anterior. 

4.2.1.4.3 O ENADE no ano 2006 

Realizado em 12 de novembro de 2006, avaliou os cursos: Administração, 

Arquivologia, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito, Música, Normal Superior, 

Psicologia, Secretariado Executivo, Teatro e Turismo (INEP, 2006). 

O questionário socioeconômico foi composto por 114 questões, divididas em: 

quem é você; como você lida com o microcomputador; como você analisa as 

condições da instituição onde cursa ou está concluindo a graduação; como você avalia 

o trabalho dos docentes e o currículo do seu curso de graduação; quais as maiores 

contribuições do curso; e questões para as licenciaturas (respondidos apenas pelos 

estudantes de licenciatura). 

Nesse ano, o peso de cada questão apresentou a seguinte divisão: formação 

geral – 60% múltiplas escolhas e 40% discursivas. Conhecimento específico – 70% 

múltiplas escolhas e 30% discursivas. 

Tanto ingressantes como concluintes foram submetidos à avaliação, e, para 

cálculo da nota do curso, foi utilizado a mesma fórmula do ano de 2004 e 2005. 

4.2.1.4.4 O ENADE no ano 2007 

Realizado em 11 de novembro de 2007, avaliou os estudantes dos cursos: 

Agronomia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Serviço 

Social, Tecnologia em Radiologia, Tecnologia em Agroindústria, Terapia Ocupacional 

e Zootecnia (INEP, 2007). 
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O questionário socioeconômico apresentou 110 questões, subdivididas nos 

grupos: quem é você; como você lida com o microcomputador; como você analisa as 

condições da instituição onde curso ou está concluindo a graduação; como você avalia 

o trabalho dos docentes e o currículo do seu curso de graduação; quais as maiores 

contribuições do curso; e questões somente para as licenciaturas.  

As questões de formação geral preservaram o mesmo peso do ano anterior 

(2006), sendo 60% múltiplas escolhas e 40% discursivas. Já as de componentes 

específicos apresentaram os pesos: 80% múltiplas escolhas e 20% discursivas. 

Como nos anos anteriores, estudantes concluintes e ingressantes foram 

selecionados para realizar a prova por amostragem. A fórmula para cálculo da nota 

do curso não sofreu alteração com relação aos anos anteriores. 

4.2.1.4.5 O ENADE no ano 2008 

Nesse ano, o ENADE foi realizado no dia 09 de novembro, e avaliou os cursos 

de: Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Ciências Sociais, Computação, Engenharia, 

Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química; e dos 

cursos superiores de tecnologia em: Construção de Edifícios, Alimentos, Automação 

Industrial, Gestão da Produção Industrial, Manutenção Industrial, Processos 

Químicos, Fabricação Mecânica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de 

Computadores e Saneamento Ambiental (INEP, 2008). 

O questionário socioeconômico apresentou 115 questões, subdivididas em: 

quem é você; como você lida com microcomputador; como você analisa as condições 

da instituição onde cursa ou está concluindo a graduação; como você avalia o trabalho 

dos docentes e o currículo do seu curso de graduação; quais as maiores contribuições 

do curso; e questões exclusivas para as licenciaturas. 

As questões discursivas de formação geral tiveram o peso de 40%, enquanto 

que as questões de múltiplas escolhas de formação geral, peso de 60%. Já na parte 

de componente específico as múltiplas escolhas tiveram peso de 85%, e as 

discursivas, peso de 15%. 

Diferentemente dos anos anteriores, o cálculo para nota final do curso sofreu 

alteração e deixou de considerar o desempenho dos estudantes ingressantes, 

conforme apresentado pelo INEP (2008): “A partir de 2008, o Conceito ENADE passou 

a considerar em seu cálculo apenas o desempenho dos alunos concluintes”. 
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A distribuição da nota final em conceito para o curso permaneceu da mesma 

maneira apresentada no ano de 2004. 

4.2.1.4.6 O ENADE no ano 2009 

Realizado no dia 08 de novembro de 2009, essa aplicação do ENADE avaliou 

os cursos de: Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito, Estatística, Música, 

Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Teatro, Turismo, 

Tecnologia em Design de Moda, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão de Turismo, Tecnologia em Gestão 

Financeira, Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Processos Gerenciais (INEP, 

2009). 

O questionário socioeconômico apresentava 54 questões e diferentemente dos 

anos anteriores, não apresentou uma subdivisão por grupo. 

O peso de cada grupo de questões seguiu o mesmo modelo do ano anterior 

(2008), sendo: múltipla escolha/formação geral, 60%; discursiva/formação geral, 40%; 

múltipla escolha/componente específico, 85%; e discursiva/componente específico, 

15%. 

O cálculo para nota final do curso seguiu o mesmo do ano anterior (2008), e a 

distribuição da nota final em conceito permaneceu o mesmo desde o ano de 2004. 

4.2.1.4.7 O ENADE no ano 2010 

Nesse ano, a prova foi realizada no dia 21 de novembro de 2010 e avaliou os 

estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de: Agronomia, Biomedicina, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 

Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e 

Zootecnia; e dos tecnólogos em Agroindústria, Agronegócios, Gestão Hospitalar, 

Gestão Ambiental e Radiologia (INEP, 2010). 

Pioneiramente, esse ano o ENADE apresentou o questionário socioeconômico 

de forma eletrônica e obrigatória antes da prova, sendo de responsabilidade do aluno 

acessar o site do INEP e responder ao questionário. Ressalta-se que nos anos 
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anteriores o aluno respondia o questionário impresso e levava o cartão de resposta 

no dia da aplicação da prova. 

O questionário socioeconômico utilizado foi o mesmo do ano anterior (2009), 

da mesma forma a prova apresentou o mesmo peso e forma de cálculo da nota final. 

4.2.1.4.8 O ENADE no ano 2011 

No ano de 2011, diferentemente dos outros anos, somente os estudantes 

concluintes realizaram a prova, sendo os ingressantes liberados, conforme pode ser 

observado no manual do ENADE 2011: “Ficam dispensados da participação na prova 

a ser aplicada em 06 de novembro de 2011, cuja inscrição deverá ser realizada pela 

própria IES, os estudantes:  ingressantes de cursos avaliados pelo ENADE 2011; (...)”. 

A prova foi realizada no dia 06 de novembro de 2011 e avaliou os cursos: 

Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Biologia, Ciências Sociais, Computação, 

Educação Física, Engenharias, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, 

Matemática, Música, Pedagogia e Química (INEP, 2011). 

O questionário socioeconômico apresentou 54 questões e foi respondido de 

maneira online. A prova, da mesma forma que nos últimos anos, apresentou o mesmo 

peso e forma de cálculo da nota final. 

4.2.1.4.9 O ENADE no ano 2012 

Seguindo o padrão adotado no ano de 2011, os estudantes ingressantes foram 

dispensados da prova. Assim, somente os concluintes dos cursos relacionados 

realizaram a prova: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Comunicação, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado 

Executivo, Turismo, tecnólogo em Gestão Comercial, tecnólogo em Gestão de 

Recursos Humanos, tecnólogo em Gestão Financeira, tecnólogo em Logística, 

tecnólogo em Marketing e tecnólogo em Processos Gerenciais (INEP, 2012). 

O questionário socioeconômico de caráter obrigatório e eletrônico foi o mesmo 

utilizado no ano de 2011. A prova, realizada no dia 25 de novembro de 2012, 

apresentou o mesmo peso e critério para cálculo da nota final. 
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4.2.1.4.10 O ENADE no ano 2013 

Aplicado no dia 24 de novembro de 2013, avaliou os cursos: Bacharelado em: 

Agronomia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Serviço Social 

e Zootecnia; Tecnólogo em: Agronegócio, Gestão Hospitalar, Gestão Ambiental e 

Radiologia (INEP, 2013). 

O questionário socioeconômico, realizado de maneira online, apresentou 67 

questões, sendo 25 de caráter pessoal e 42 de caráter organização didático‐

pedagógica. 

A prova obedeceu ao mesmo padrão de peso, sendo componente específico, 

75%; e formação geral, 25%. O cálculo para obtenção da nota final continuou o 

mesmo. 

4.2.1.4.11 O ENADE no ano 2014 

Aplicado no dia 23 de novembro de 2014, destinou-se aos estudantes 

concluintes dos cursos: Bacharel em Arquitetura e Urbanismo, Sistema de 

Informação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 

Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Florestal; Engenharia, bacharel ou licenciatura em Ciência da 

Computação, Ciências Biológicas; Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, 

História, Letras Português, Matemática, e Química; Licenciatura em Artes Visuais, 

Educação Física, Letras Português e Espanhol, Letras Português e Inglês, Música, e 

Pedagogia; Tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automação 

Industrial, Gestão da Produção Industrial, e Redes de Computadores (INEP, 2014). 

O questionário socioeconômico apresentou 81 questões, sendo 68 para todos 

os estudantes e 13 específicas para os estudantes de licenciatura. Das 68 questões 

aplicadas a todos os estudantes, 26 foram de caráter pessoal e 42 de caráter 

“organização didático-pedagógica”. 

A estrutura da prova, seu peso e cálculo para obtenção da nota final não tiveram 

alteração com relação ao ano anterior (2013). 
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Como pôde ser observado no decorrer desses anos, o ENADE sofreu uma série 

de alterações, como o número de questões do questionário socioeconômico, 

mudando conforme o ano de aplicação.  

Este é um exemplo de mudança que impacta diretamente nessa pesquisa, pois, 

para trabalhar com essas respostas, foi necessário um filtro para coletar apenas as 

questões comuns em todos os anos. 

Um outro fato que chamou a atenção é a alteração no peso de cada tipo de 

questão. Novamente, de acordo com o ano de aplicação, apresentaram-se pesos 

diferentes. 

Mediante essas constatações, no próximo capítulo, serão analisados os dados 

do ENADE de 2004 a 2014, evidenciando as dificuldades encontradas na sua 

utilização e também será realizada uma análise preliminar nos dados utilizando-se da 

mineração de dados. 
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5 ANÁLISE INDIVIDUAL DOS MICRODADOS DO ENADE (2004 A 2014) 

Neste capítulo, serão analisados os “microdados” do ENADE do ano de 2004 a 

2014. Para isso, o capítulo foi dividido em subcapítulos, nos quais serão explicadas e 

analisadas cada uma das etapas necessárias. 

O INEP, em cada ano de aplicação do ENADE, disponibiliza um relatório para 

cada curso que apresenta estatísticas com algumas variáveis, por exemplo: região, 

faixa de notas, categoria de IES, percepção da prova e questões socioeconômicas.  

Porém, esse relatório entregue pelo INEP se limita a cada curso em um ano 

específico de aplicação, não possuindo uma análise da evolução das aplicações do 

ENADE, nem uma análise com a intenção de identificações de padrões. À vista disso, 

nesta pesquisa será utilizada uma ferramenta de mineração de dados a fim de 

encontrar possíveis padrões ou probabilidades estatísticas que possam ser 

convertidas em indicadores para auxílio na tomada de decisão das IES, seja no âmbito 

acadêmico, seja no administrativo. 

Segundo Alves (2016), a mineração de dados (Data Mining) é uma das 

principais ferramentas da gestão do conhecimento apontada pelos reitores das IES. 

Assim, foi construído um armazém de dados (Data Warehouse) com as questões 

relevantes presentes nos “microdados” e utilizamos essas para a análise com técnicas 

de mineração de dados. 

Na mineração de dados, pode-se trabalhar com vários algoritmos. O escolhido 

para essa pesquisa é o algoritmo conhecido como árvore de decisão, utilizado para 

classificação e previsão de dados. Um segundo algoritmo, clustering, será utilizado 

apenas para comprovação dos padrões destacados pela árvore de decisão. 

A pesquisa foi subdividida em partes, sendo que a primeira parte consiste na 

análise do questionário aplicado aos alunos, formado por questões socioeconômicas 

e de percepção da instituição/curso. 

Em seguida, é analisada toda a estrutura dos “microdados” de 2004 a 2014 

com objetivo de verificar as variáveis comuns. Após o levantamento, esses dados 

serão transcritos e carregados em um banco de dados relacional, possibilitando a 

análise com ferramentas de mineração de dados. 

Por fim, será analisado cada ano individualmente, delineando o perfil dos 

estudantes e buscando informações ocultas ao olhar humano por meio dos algoritmos 



117 

da mineração de dados. Após a análise individual, será feita uma análise incluindo 

todos os anos (2004 a 2014). 

5.1 Normalização do questionário do aluno (socioeconômico e percepções do 

curso/instituição) 

Para que se possa aplicar a ferramenta de mineração de dados do ano de 2004 

a 2014, foi necessário padronizar e normalizar as questões e respostas presentes em 

cada ano do questionário. Vale ressaltar que, conforme analisado anteriormente, as 

questões do questionário do aluno presentes em cada ano de aplicação do ENADE 

sofreram alterações. 

Assim, foi realizada uma análise para encontrar as questões comuns em cada 

ano. No apêndice A, demonstram-se todas as questões do questionário do aluno 

presentes no ENADE (2004 a 2014); e no apêndice B, a análise do que é comum ou 

não em cada ano de aplicação. 

Após uma análise detalhada em cada questionário do aluno, foi possível 

detectar doze questões comuns que aparecem em todas as aplicações do ENADE 

(2004 a 2014), sendo essas descritas no quadro 7. 

Quadro 7 - Questões comuns (questionário dos alunos - ENADE 2004 a 2014) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

01. Qual o 
seu estado 
civil? 

01. Qual o 
seu estado 
civil 

2 Qual o seu 
estado civil?  

2 Qual o seu 
estado civil?  

2 - Qual o 
seu estado 
civil? 

1 - Qual o 
seu estado 
civil? 

1 - Qual o 
seu estado 
civil? 

1 - Qual o 
seu estado 
civil? 

Qual o seu 
estado civil? 

Qual o seu 
estado civil? 

1. Qual o seu 
estado civil? 

04. Como 
você se 
considera? 

04. Como 
você se 
considera? 

5 Como você 
se 
considera?  

5 Como você 
se 
considera?  

5 - Como 
você se 
considera? 

2 - Como 
você se 
considera? 

2 - Como 
você se 
considera? 

2 - Como 
você se 
considera? 

Como você 
se 
considera? 

Como você 
se 
considera? 

2. Como 
você se 
considera?  

05. Com 
quem você 
mora 
atualmente? 

05. Com 
quem você 
mora 
atualmente 

6 Com quem 
você mora 
atualmente?  

6 Com quem 
você mora 
atualmente?  

6 - Com 
quem você 
mora 
atualmente? 

3 - Onde e 
como você 
mora 
atualmente? 

3 - Onde e 
como você 
mora 
atualmente? 

3 - Onde e 
como você 
mora 
atualmente? 

Onde e 
como você 
mora 
atualmente? 

Onde e com 
quem você 
mora 
atualmente? 

6. Onde e 
com quem 
você mora 
atualmente?  

06. Qual a 
faixa de 
renda 
mensal das 
pessoas que 
moram em 
sua casa? 

06. Qual a 
faixa de 
renda 
mensal da 
sua família?  

7 Qual a 
faixa de 
renda 
mensal da 
sua família?  

7 Qual a 
faixa de 
renda 
mensal da 
sua família?  

7 - Qual a 
faixa de 
renda 
mensal da 
sua família? 

5 - Somando 
a sua renda 
com a renda 
dos 
familiares 
que moram 
com você, 
quanto é, 
aproximada
mente, a 
renda 
familiar? 
(Considere a 
renda de 
todos os 
seus 
familiares 
que moram 

5 - Somando 
a sua renda 
com a renda 
dos 
familiares 
que moram 
com você, 
quanto é, 
aproximada
mente, a 
renda 
familiar? 
(Considere a 
renda de 
todos os 
seus 
familiares 
que moram 

5 - Somando 
a sua renda 
com a renda 
dos 
familiares 
que moram 
com você, 
quanto é, 
aproximada
mente, a 
renda 
familiar? 
(Considere a 
renda de 
todos os 
seus 
familiares 
que moram 

Somando a 
sua renda 
com a renda 
dos 
familiares 
que moram 
com você, 
quanto é, 
aproximada
mente, a 
renda 
familiar? 
(Considere a 
renda de 
todos os 
seus 
familiares 
que moram 

Qual a renda 
total de sua 
família, 
incluindo 
seus 
rendimentos
? 

8. Qual a 
renda total 
de sua 
família, 
incluindo 
seus 
rendimentos
?  
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na sua casa 
com você) 

na sua casa 
com você) 

na sua casa 
com você) 

na sua casa 
com você). 

9. Se você 
trabalha ou 
trabalhou, 
qual é ou foi 
a carga 
horária 
aproximada 
de sua 
atividade 
remunerada 
(não contar 
estágio)? 

9. Se você 
trabalha ou 
trabalhou, 
qual é ou foi 
a carga 
horária 
aproximada 
de sua 
atividade 
remunerada 
(não contar 
estágio e 
bolsas de 
pesquisa)? 

10 Se você 
trabalha ou 
já trabalhou, 
qual é (ou 
foi) a carga 
horária 
aproximada 
de sua 
atividade 
remunerada
? (Não 
contar 
estágio e 
bolsas de 
pesquisa.)  

10 Se você 
trabalha ou 
já trabalhou, 
qual é (ou 
foi) a carga 
horária 
aproximada 
de sua 
atividade 
remunerada
? (Não 
contar 
estágio e 
bolsas de 
pesquisa.)  

10 - Se você 
trabalha ou 
já trabalhou, 
qual é (foi) a 
carga 
horária 
aproximada 
de sua 
atividade 
remunerada
? (Não 
contar 
estágio e 
bolsas de 
pesquisa) 

7 - Indique a 
resposta que 
melhor 
descreve sua 
atual 
situação de 
trabalho. 
(Não contar 
estágio, 
bolsas de 
pesquisa ou 
monitoria) 

7 - Indique a 
resposta que 
melhor 
descreve sua 
atual 
situação de 
trabalho. 
(Não contar 
estágio, 
bolsas de 
pesquisa ou 
monitoria) 

7 - Indique a 
resposta que 
melhor 
descreve sua 
atual 
situação de 
trabalho. 
(Não contar 
estágio, 
bolsas de 
pesquisa ou 
monitoria) 

Indique a 
resposta que 
melhor 
descreve sua 
atual 
situação de 
trabalho 
(Não contar 
estágio, 
bolsas de 
pesquisa ou 
monitoria). 

Qual 
alternativa a 
seguir 
melhor 
descreve sua 
situação de 
trabalho 
(exceto 
estágio ou 
bolsas)? 

10. Qual 
alternativa a 
seguir 
melhor 
descreve sua 
situação de 
trabalho 
(exceto 
estágio ou 
bolsas)?  

10. Que tipo 
de bolsa de 
estudos ou 
financiamen
to você 
recebe ou 
recebeu 
para custeio 
das 
despesas do 
curso? 

10. Que tipo 
de bolsa de 
estudos ou 
financiamen
to você 
recebe ou 
recebeu 
para custeio 
das despesas 
do curso?  

11 Que tipo 
de 
financiamen
to você 
recebe ou 
recebeu 
para custeio 
das despesas 
do curso?  

11 Que tipo 
de 
financiamen
to você 
recebe ou 
recebeu 
para custeio 
das despesas 
do curso?  

11 - Que tipo 
de bolsa de 
estudos ou 
financiamen
to você 
recebe ou 
recebeu 
para auxiliar 
a sua 
formação 
universitária 
e/ou custear 
as despesas 
do curso? 

10 - Que tipo 
de bolsa de 
estudos ou 
financiamen
to você 
recebe ou 
recebeu 
para custear 
as 
mensalidade
s do curso? 

10 - Que tipo 
de bolsa de 
estudos ou 
financiamen
to você 
recebe ou 
recebeu 
para custear 
as 
mensalidade
s do curso? 

10 - Que tipo 
de bolsa de 
estudos ou 
financiamen
to você 
recebe ou 
recebeu 
para custear 
as 
mensalidade
s do curso? 

Que tipo de 
bolsa de 
estudos ou 
financiamen
to você 
recebeu ou 
recebe para 
custear as 
mensalidade
s do curso? 

Que tipo de 
bolsa de 
estudos ou 
financiamen
to do curso 
você 
recebeu 
para custear 
todas ou a 
maior parte 
das 
mensalidade
s? (No caso 
de haver 
mais de uma 
opção, 
marcar 
apenas a 
bolsa de 
maior 
duração.) 

11. Que tipo 
de bolsa de 
estudos ou 
financiament
o do curso 
você 
recebeu 
para custear 
todas ou a 
maior parte 
das 
mensalidade
s? No caso 
de haver 
mais de uma 
opção, 
marcar 
apenas a 
bolsa de 
maior 
duração.  

11.  Qual o 
grau de 
escolaridade 
do seu pai? 

11.  Qual o 
grau de 
escolaridade 
do seu pai?  

13 Qual o 
grau de 
escolaridade 
do seu pai?  

13 Qual o 
grau de 
escolaridade 
do seu pai?  

13 - Qual o 
grau de 
escolaridade 
de seu pai? 

13 - Qual o 
grau de 
escolaridade 
do seu pai? 

13 - Até que 
nível seu pai 
estudou? 

13 - Até que 
nível seu pai 
estudou? 

Até que 
nível seu pai 
estudou? 

Até que 
etapa de 
escolarizaçã
o seu pai 
concluiu? 

4. Até que 
etapa de 
escolarizaçã
o seu pai 
concluiu?  

12. Qual o 
grau de 
escolaridade 
de sua mãe? 

12. Qual o 
grau de 
escolaridade 
de sua mãe? 

14 Qual o 
grau de 
escolaridade 
de sua mãe?  

14 Qual o 
grau de 
escolaridade 
de sua mãe?  

14 - Qual o 
grau de 
escolaridade 
de sua mãe? 

14 - Qual o 
grau de 
escolaridade 
da sua mãe? 

14 - Até que 
nível de 
ensino sua 
mãe 
estudou? 

14 - Até que 
nível de 
ensino sua 
mãe 
estudou? 

Até que 
nível de 
ensino sua 
mãe 
estudou? 

Até que 
etapa de 
escolarizaçã
o sua mãe 
concluiu? 

5. Até que 
etapa de 
escolarizaçã
o sua mãe 
concluiu?  

13. Em que 
tipo de 
escola você 
cursou o 
ensino 
médio? 

13. Em que 
tipo de 
escola você 
cursou o 
ensino 
médio?  

17 Em que 
tipo de 
escola você 
cursou o 
ensino 
médio?  

17 Em que 
tipo de 
escola você 
cursou o 
ensino 
médio?  

17 - Em que 
tipo de 
escola você 
cursou o 
ensino 
médio? 

17 - Em que 
tipo de 
escola você 
cursou o 
ensino 
médio? 

17 - Em que 
tipo de 
escola você 
cursou o 
ensino 
médio? 

17 - Em que 
tipo de 
escola você 
cursou o 
ensino 
médio? 

Em que tipo 
de escola 
você cursou 
o ensino 
médio? 

Em que tipo 
de escola 
você cursou 
o ensino 
médio? 

17. Em que 
tipo de 
escola você 
cursou o 
ensino 
médio?  



119 

14. Que tipo 
de curso de 
ensino 
médio você 
concluiu? 

14. Que tipo 
de curso de 
ensino 
médio você 
concluiu? 

18 Que tipo 
de curso de 
ensino 
médio você 
concluiu? 

18 Que tipo 
de curso de 
ensino 
médio você 
concluiu? 

18 - Que tipo 
de ensino 
médio você 
concluiu? 

18 - Que tipo 
de curso de 
ensino 
médio você 
concluiu? 

18 - Que tipo 
de curso de 
ensino 
médio você 
concluiu? 

18 - Que tipo 
de curso de 
ensino 
médio você 
concluiu? 

Que tipo de 
curso de 
ensino 
médio você 
concluiu? 

Qual 
modalidade 
de ensino 
médio você 
concluiu? 

18. Qual 
modalidade 
de ensino 
médio você 
concluiu?  

17. 
Excetuando-
se os livros 
escolares, 
quantos 
livros você 
leu no 
presente 
ano? 

17. 
Excetuando-
se os livros 
escolares, 
quantos 
livros você 
leu no 
presente 
ano?  

21 
Excetuando-
se os livros 
escolares, 
quantos 
livros você 
leu neste 
ano? 

21 
Excetuando-
se os livros 
escolares, 
quantos 
livros você 
leu neste 
ano? 

21 - 
Excetuando-
se os livros 
escolares, 
quantos 
livros você 
leu neste 
ano? 

19 - 
Excetuando-
se os livros 
indicados na 
bibliografia 
do seu 
curso, 
quantos 
livros você 
leu este 
ano? 

19 - 
Excetuando-
se os livros 
indicados na 
bibliografia 
do seu 
curso, 
quantos 
livros você 
leu este 
ano? 

19 - 
Excetuando-
se os livros 
indicados na 
bibliografia 
do seu 
curso, 
quantos 
livros você 
leu este 
ano? 

Excetuando-
se os livros 
indicados na 
bibliografia 
do seu 
curso, 
quantos 
livros você 
leu neste 
ano? 

Excetuando-
se os livros 
indicados na 
bibliografia 
do seu 
curso, 
quantos 
livros você 
leu neste 
ano? 

22.  
Excetuando-
se os livros 
indicados na 
bibliografia 
do seu 
curso, 
quantos 
livros você 
leu neste 
ano? 

24. Quantas 
horas por 
semana, 
aproximada
mente, você 
dedica 
(dedicou) 
aos estudos, 
excetuando 
as horas de 
aula? 

24. Quantas 
horas por 
semana, 
aproximada
mente, você 
dedica / 
dedicou aos 
estudos, 
excetuando 
as horas de 
aula?  

28 Quantas 
horas por 
semana, 
aproximada
mente, você 
dedica / 
dedicou aos 
estudos, 
excetuando 
as horas de 
aula?  

28 Quantas 
horas por 
semana, 
aproximada
mente, você 
dedica / 
dedicou aos 
estudos, 
excetuando 
as horas de 
aula?  

28 - Quantas 
horas por 
semana, 
aproximada
mente, você 
dedica / 
dedicou aos 
estudos, 
excetuando 
as horas de 
aula? 

20 - Quantas 
horas por 
semana, 
aproximada
mente, você 
dedica aos 
estudos, 
excetuando 
as horas de 
aula? 

20 - Quantas 
horas por 
semana, 
aproximada
mente, você 
dedica aos 
estudos, 
excetuando 
as horas de 
aula? 

20 - Quantas 
horas por 
semana, 
aproximada
mente, você 
dedica aos 
estudos, 
excetuando 
as horas de 
aula? 

Quantas 
horas por 
semana, 
aproximada
mente, você 
dedicou aos 
estudos, 
excetuando 
as horas de 
aula? 

Quantas 
horas por 
semana, 
aproximada
mente, você 
dedicou aos 
estudos, 
excetuando 
as horas de 
aula? 

23. Quantas 
horas por 
semana, 
aproximada
mente, você 
dedicou aos 
estudos, 
excetuando 
as horas de 
aula?  

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Após a identificação das questões comuns utilizadas, foi necessária uma 

análise das opções de respostas de cada uma, pois essas também sofreram 

alterações de um ano para outro. 

Do apêndice C ao M, é possível verificar as opções de respostas de cada 

questão por ano de aplicação do ENADE. Nos subcapítulos a seguir, é descrito o 

processo de normalização bem como a regra que foi utilizada para a conversão das 

respostas que divergiam de um ano para o outro. As demais questões apresentavam 

respostas comuns e não foi necessário qualquer tipo de intervenção. 

5.1.1 Questão “Qual a faixa de renda mensal da sua família?” 

A questão “Qual a faixa de renda mensal da sua família?” sofreu alteração no 

padrão de resposta com o passar dos anos. O quadro 8 detalha cada opção de 

resposta por ano. 
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Quadro 8 - Diferença de resposta – questão: "Qual a faixa de renda mensal da sua família” 

2004 e 2005 2006, 2007 e 2008 
2009, 2010, 2011 

e 2012 
2013 2014 

(A) Até 3 salários-
mínimos.  
(B) De 3 a 10 salários-
mínimos.  
(C) De 11 a 20 salários-
mínimos.  
(D) De 21 a 30 salários-
mínimos.  
(E) Mais de 30 salários-
mínimos. 

A Até 3 salários mínimos 
(até R$ 1.050,00).  
B Mais de 3 até 5 salários 
mínimos (R$ 1.051,00 até 
R$ 1.750,00).  
C Mais de 5 até 10 
salários mínimos (R$ 
1.751,00 até R$ 
3.500,00).  
D Mais de 10 até 15 
salários mínimos (R$ 
3.501,00 até R$ 
5.250,00).  
E Mais de 15 até 20 
salários mínimos (R$ 
5.251,00 até R$ 
7.000,00).  
F Mais de 20 até 30 
salários mínimos (R$ 
7.001,00 até R$ 
10.500,00).  
G Mais de 30 salários 
mínimos (mais de R$ 
10.500,00).  

A = Nenhuma. 
B = Até 1,5 salário mínimo 
(até R$ 697,50) 
C = Acima de 1,5 até 3 
salários mínimos (R$ 
697,51 a R$ 1.395,00). 
D = Acima de 3 até 4,5 
salários mínimos (R$ 
1.395,01 a R$ 2.092,50). 
E = Acima de 4,5 até 6 
salários mínimos (R$ 
2.092,51 a R$ 2.790,00). 
F = Acima de 6 até 10 
salários mínimos (R$ 
2.790,01 a R$ 4.650,00). 
G = Acima de 10 até 30 
salários mínimos (R$ 
4.650,01 a R$ 13.950,00). 
H = Acima de 30 salários 
mínimos (mais de R$ 
13.950,01). 

A 
Até 1,5 salário mínimo (at
é R$ 1.017,00).   
B De 1,5 a 3 salários míni
mos (R$ 1.017,01 a R$ 2.0
34,00).   
C De 3 a 4,5 salários míni
mos (R$ 2.034,01 a R$ 3.0
51,00).   
D De 4,5 a 6 salários míni
mos (R$ 3.051,01 a R$ 4.0
68,00)  E De 6 a 10 salário
s mínimos (R$ 4.068,01 a 
R$ 6.780,00).   
F De 10 a 30 salários míni
mos (R$ 6.780,01 a R$ 20.
340,00).   
G Acima de 30 salários mí
nimos (mais de R$ 20.340
,01).  

A Até 1,5 salário mínimo 
(até R$ 1.086,00).  
B De 1,5 a 3 salários 
mínimos (R$ 1.086,01 a R$ 
2.172,00).  
C De 3 a 4,5 salários 
mínimos (R$ 2.172,01 a R$ 
3.258,00).  
D De 4,5 a 6 salários 
mínimos (R$ 3.258,01 a R$ 
4.344,00).  
E De 6 a 10 salários 
mínimos (R$ 4.344,01 a R$ 
7.240,00).  
F De 10 a 30 salários 
mínimos (R$ 7.240,01 a R$ 
21.720,00).  
G Acima de 30 salários 
mínimos (mais de R$ 
21.720,01).  

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Para normalizar as respostas, de forma a atender todos os anos de aplicação, 

foram criadas novas opções de respostas padronizadas, e aplicada a regra para 

converter as respostas originais nas normalizadas apresentadas no quadro 9. 

Quadro 9 - Normalização da questão "Qual a faixa de renda mensal da sua família” 

Respostas 
normalizadas 

2004 e 
2005, 

2007 e 
2008 

2006 
2009, 2010, 
2011 e 2012 

2013 2014 

(A) Até 3 salários-mínimos.  
(B) De 3 a 10 salários-mínimos.  
(C) De 11 a 30 salários-mínimos.   
(D) Mais de 30 salários-mínimos. 

A => A 
B => B 
C e D => C 
E => D 

A => A 
B e C => B 
D, E e F => C 
G => D 

A, B e C => A 
D, E e F => B 
G => C 
H => D 

A e B => A 
C, D e E => B 
F => C 
G => D 

A e B => A 
C, D e E => B 
F => C 
G => D 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

5.1.2  Questão “Que tipo de financiamento você recebeu?” 

No quadro 10, é possível analisar as opções de respostas presentes no ENADE 

de 2004 a 2014, bem como as alterações que ocorreram no decorrer das aplicações 

do questionário. Para essa questão, a grande dificuldade de padronização foi a adição 

de novas opções de respostas a partir do ano de 2008. 
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Quadro 10 - Diferença de resposta – questão: “Que tipo de financiamento você recebeu...” 

2004, 2005 e 2007 2006 2008 2009, 2010, 2011 e 2012 2013 e 2014 

(A) Financiamento 
Estudantil – FIES.  
(B) Bolsa integral ou 
parcial (inclusive 
descontos em 
mensalidades) oferecida 
pela própria instituição.  
(C) Bolsa integral ou 
parcial oferecida por 
entidades externas.  
(D) Outro(s).  
(E) Nenhum. 

A Financiamento 
Estudantil (FIES).  
B Crédito educativo 
estadual.  
C Crédito educativo 
municipal.  
D Crédito educativo da 
sua instituição.  
E Outro tipo de 
financiamento.   

A = Financiamento 
Estudantil (FIES) 
B = Prouni integral 
C = Prouni parcial 
D = Bolsa integral ou 
parcial (inclusive 
descontos em 
mensalidades) 
oferecida pela 
própria instituição 
E = Bolsa integral ou 
parcial oferecida por 
entidades externas 
F = Outro(s) 
G = Nenhum 

A = ProUni integral. 
B = ProUni parcial. 
C = FIES. 
D = ProUni Parcial e FIES. 
E = Outro tipo de bolsa 
oferecido por governo 
estadual, distrital ou 
municipal. 
F = Bolsa integral ou parcial 
oferecida  pela própria 
instituição de ensino. 
G = Bolsa integral ou parcial 
oferecida por outra 
entidade (empresa, ONG, 
etc). 
H = Financiamento 
oferecido pela própria 
instituição de ensino. 
I = Financiamento oferecido 
por outra  entidade (banco 
privado, etc.). 
J = Mais de um dos tipos de 
bolsa ou financiamento 
citados. 

A Nenhum, pois meu curso 
é gratuito.   
B Nenhum, embora meu cu
rso não seja gratuito.   
C ProUni integral.   
D ProUni parcial, apenas.   
E FIES, apenas.   
F ProUni Parcial e FIES.   
G Bolsa oferecida por gover
no estadual, distrital ou mu
nicipal.   
H Bolsa oferecida pela próp
ria instituição.   
I  Bolsa oferecida por outra 
entidade (empresa, ONG, o
utra).   
J Financiamento oferecido p
ela própria instituição.   
K Financiamento bancário.  

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Para que seja possível analisar a questão, foi aplicada a seguinte regra de 

normalização, e definidas as opções de resposta de forma padronizada: 

Quadro 11 - Normalização da questão "Que tipo de financiamento você recebeu...” 

Normalizado 2004, 2005 e 2007 2006 2008 
2009, 2010, 2011 e 

2012 
2013 e 2014 

(A) Financiamento Estudantil – FIES.  
(B) Bolsa integral ou parcial (inclusive 
descontos em mensalidades) oferecida 
pela própria instituição.  
(C) Bolsa integral ou parcial oferecida 
por entidades externas.  
(D) Outro(s).  
(E) Nenhum. 

- 

A => A 
B e C => C 
D => B 
E => D 
sem resp. => E 

A => A 
B, C e E => C 
D => B 
F => D 
G => E 

A, B, D, E e G => C 
C => A 
F e H => B 
I e J => D 
sem resp. => E 

A, B => E 
C, D, F, G e I => C 
E => A 
H e J => B 
K => D 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

5.1.3 Questão “Onde e como você mora atualmente?” 

No quadro 12, é possível verificar as diferenças de respostas apresentadas de 

uma aplicação para outra. 
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Quadro 12 - Diferença de resposta – questão: “Onde e como você mora atualmente?” 

2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 2009, 2010,2011, 2012, 2013 e 2014 

A = Com os pais e(ou) com outros parentes 
B = Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s) 
C = Com amigos (compartilhando despesas ou de favor) 
D = Com colegas, em alojamento universitário 
E = Sozinho(a) 

A = Em casa ou apartamento, sozinho. 
B = Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes. 
C = Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos. 
D = Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república). 
E = Em alojamento universitário da própria instituição de ensino. 
F = Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, 
pensionato, etc.). 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Mediante essas respostas, foi necessário um processo de padronização que 

resultou nas questões e regras para conversão descritas no quadro 13. 

Quadro 13 - Normalização da questão “Onde e como você mora atualmente?” 

Normalizado 
2004, 2005, 2006, 2007 

e 2008 
2009, 2010,2011, 2012, 

2013 e 2014 
A = Com os pais e(ou) com outros parentes 
B = Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s) 
C = Com amigos (compartilhando despesas ou de favor) 
D = Com colegas, em alojamento universitário 
E = Sozinho(a) 

- 

A e F => E 
B => A 
C => B 
D  => C 
E => D 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

5.1.4 Questão “Qual o grau de escolaridade do seu pai?” 

Para essa questão, do ano de 2009 a 2014, foi adicionada a opção de resposta 

“Pós-graduação”, conforme destacado no quadro 14. 

Quadro 14 - Diferença de resposta – questão: “Qual o grau de escolaridade do seu pai?” 

2004,2005, 2006, 2007 e 2008 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 

A = Nenhuma escolaridade 
B = Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série 
C = Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série 
D = Ensino médio 
E = Ensino superior 

A = Nenhuma escolaridade. 
B = Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série). 
C = Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série). 
D = Ensino médio. 
E = Ensino superior. 
F = Pós-graduação. 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Para normalizar, foi necessário agrupar a resposta “pós-graduação” junto com 

a opção de respostas “Ensino superior”. No quadro 15, é possível verificar as 

respostas padronizadas e as regras que foram utilizadas para conversão delas. 
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Quadro 15 - Normalização da questão “Qual o grau de escolaridade do seu pai?” 

Normalizado 
2004,2005, 2006, 2007 e 

2008 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

e 2014 

A = Nenhuma escolaridade 
B = Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série 
C = Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série 
D = Ensino médio 
E = Ensino superior 

- 

A => A 
B => B 
C => C 
D => D 

E e F => E 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

5.1.5 Questão “Qual o grau de escolaridade da sua mãe?” 

Para essa questão, foi utilizado o mesmo procedimento da questão “Qual o 

grau de escolaridade do seu pai?”, dado que as respostas eram as mesmas. 

Quadro 16 - Diferença de resposta – questão: “Qual o grau de escolaridade de sua mãe?” 

2004,2005, 2006, 2007 e 2008 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 

A = Nenhuma escolaridade 
B = Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série 
C = Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série 
D = Ensino médio 
E = Ensino superior 

A = Nenhuma escolaridade. 
B = Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série). 
C = Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série). 
D = Ensino médio. 
E = Ensino superior. 
F = Pós-graduação. 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

No quadro 17, são apresentadas as questões padronizadas. 

Quadro 17 - Normalização da questão “Qual o grau de escolaridade de sua mãe?” 

Normalizado 
2004,2005, 2006, 2007 e 

2008 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

e 2014 

A = Nenhuma escolaridade 
B = Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série 
C = Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série 
D = Ensino médio 
E = Ensino superior 

- 

A => A 
B => B 
C => C 
D => D 

E e F => E 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

5.1.6 Questão “Quantas horas por semana você dedica aos estudos?” 

Essa questão mudou drasticamente no ano de 2009, apresentando outras 

faixas para as quais não foi possível de serem determinadas novas respostas comuns. 

No quadro 18, é possível verificar as opções de respostas para cada ano. 
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Quadro 18 - Diferença de resposta – questão: “Quantas horas por semana você dedica aos 
estudos...” 

2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 

A = Nenhuma, apenas assisto às aulas 
B = Uma a duas 
C = Três a cinco 
D = Seis a oito 
E = Mais de oito 

A = Nenhuma, apenas assisto às aulas. 
B = Uma a três. 
C = Quatro a sete. 
D = Oito a doze. 
E = Mais de doze. 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

A fim de utilizar a questão e obter o resultado fidedigno, foi necessário criar 

apenas duas faixas de resposta, que são apresentadas no quadro 19.  

Quadro 19 - Normalização da questão “Quantas horas por semana você dedica aos estudos...” 

Normalizado 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 

A = Nenhuma, apenas assisto às aulas 
B = Uma ou mais horas 

A => A 
B, C, D e E => B 

A => A 
B, C, D e E => B 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

5.1.7 Questão “Que tipo de curso de ensino médio você concluiu?” 

No quadro 20, é possível verificar as respostas divergentes de um ano para 

outro. Em 2014, o maior complicador é a adição de respostas ligadas ao ensino no 

exterior que não combinam com nenhuma resposta apresentada nos anos anteriores. 

Quadro 20 - Diferença de resposta – questão: “Que tipo de curso de ensino médio você 
concluiu?” 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 e 2012 

2013 2014 

A = Todo em escola pública. 
B = Todo em escola privada (particular). 
C = A maior parte em escola pública. 
D = A maior parte em escola privada 
(particular). 
E = Metade em escola pública e metade 
em escola privada (particular). 

A Todo em escola pública.   
B Todo em escola privada (particular).   
C A maior parte em escola pública.   
D A maior parte em escola privada (particular).  

A Todo em escola pública.  
B Todo em escola privada (particular).  
C Todo no exterior.  
D A maior parte em escola pública.  
E A maior parte em escola privada 
(particular).  
F Parte no Brasil e parte no exterior.  

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Para normalizar essa questão, optou-se pela não utilização das respostas 

ligadas ao ensino no exterior (resposta C e F do ano de 2014). O quadro 21 apresenta 

os resultados padronizados e a regra de conversão. 
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Quadro 21 - Normalização da questão “Que tipo de curso de ensino médio você concluiu?” 

Normalizado 
2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 e 
2012 

2013 2014 

A = Todo em escola pública. 
B = Todo em escola privada (particular). 
C = A maior parte em escola pública. 
D = A maior parte em escola privada (particular). 
E = Metade em escola pública e metade em 
escola privada (particular). 

- 

A => A 
B => B 
C => C 
D => D 
E => não será utilizado 

A => A 
B => B 
D => C 
E => D 
C e F => não será utilizado 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Nos próximos subcapítulos, foi realizada uma análise ano a ano da aplicação 

do ENADE (2004 a 2014). Para tal, são considerados apenas os estudantes que 

responderam às questões pertinentes. Os demais serão desconsiderados para que 

esses não influenciem no resultado da mineração de dados.  

5.2 Análise do ENADE ano 2004 

De acordo com o INEP, os “microdados” do ENADE apresentam todas as 

informações pertinentes ao exame, com objetivo de manter a transparência e 

promover a participação de agentes sociais envolvidos em ações educativas (INEP). 

Assim, os dados são entregues em um formato pré-definido na extensão de 

arquivo CSV. Cada posição desse arquivo diz respeito a uma determinada informação 

de um aluno, sendo o arquivo dividido em seções: variáveis da IES, variáveis do curso, 

variáveis do inscrito, variáveis de presença, variáveis da prova, variáveis de 

desempenho, variáveis do questionário de percepção da prova e variáveis do 

questionário do aluno (socioeconômico). 

A seguir, é apresentado um panorama da aplicação do ENADE para o ano de 

2004, no qual são apontadas as principais variáveis de forma individual e como se 

configurou a aplicação naquele ano. 

No ano de 2004, foram inscritos no ENADE 155.653 estudantes. Destes, 

140.340 estiveram presentes e 15.313 ausentes, com 95.765 inscritos como 

ingressantes e 59.888 como concluintes. Ao analisar o total de inscritos por sexo, tem-

se 33,15% masculino e 66,85% feminino. O maior número do sexo feminino se dá 

pelo fato que nesse ano os cursos que participaram do ENADE foram os da área da 

saúde. 
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Dos 140.340 que estiveram presentes para realização do ENADE, 135.504 

responderam à prova e 4.836 deixaram as questões objetivas e dissertativas em 

branco. Ou seja, 3,45% dos alunos entregaram a prova em branco. 

Também foram registradas 155 inscrições com algum tipo de deficiência 

(auditiva, visual ou física), sendo que, dos deficientes auditivos, 27 relataram que 

usavam aparelho, e 21 não usavam aparelho. Nas inscrições dos deficientes visuais, 

3 indicaram que utilizavam o braile, 50 utilizavam ledor, e 20, a prova ampliada. Nas 

inscrições dos deficientes físicos, 12 registraram que necessitam de auxílio para 

transcrição, enquanto 22 inscrições, mesas adaptadas para cadeira de rodas. 

No gráfico 1, é possível observar que 115.119 (73,96%) estudantes inscritos 

pertencem à categoria de ensino particular, sendo as demais (municipal, estadual e 

federal) em torno de 26% das inscrições. 

Gráfico 1 - Quantidade de estudante por categoria IES (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio Autor 

Das inscrições, mais de 60% se concentram em IES denominadas 

universidades, acompanhado pelas faculdades, escolas e institutos superiores 

(17,75%), centros universitários (16,75%) e faculdades integradas (4,63%), conforme 

apresentado no gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Quantidade de estudantes por tipo de IES (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor. 

No gráfico 3, é possível observar os cursos participantes do ENADE 2004 com 

a quantidade de estudantes para cada curso. O curso com maior quantidade de 

inscritos foi o de Educação Física (32.682 inscrições) e o com menor número de 

inscrições foi Terapia Ocupacional (1.963). 

Gráfico 3 - Quantidade de estudante por curso (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor. 

A região sudeste apresenta mais da metade das inscrições, seguida por sul, 

nordeste, centro-oeste e norte (gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Quantidade de estudante por região (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: próprio autor. 

Para analisar a nota obtida na prova (sendo o máximo 100), foram criadas 

faixas para agrupar as notas e facilitar a análise. As faixas definidas foram: 

 Menor ou igual a 10.0; 

 Maior que 10.0 e menor ou igual a 30.0 

 Maior que 30.0 e menor ou igual a 50.0 

 Maior que 50.0 e menor ou igual a 70.0 

 Maior que 70.0 e menor ou igual a 90.0 

 Acima de 90.0 

No gráfico 5, é possível verificar como se configuraram as notas dos 

estudantes. Vale ressaltar que não houve nenhum estudante com nota superior a 90, 

e essa faixa não ficou demonstrada no gráfico. A nota máxima obtida na prova foi de 

88,50. 
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Gráfico 5 - Faixa de nota bruto da prova (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor. 

O ENADE apresenta dois tipos de inscrição (concluinte ou ingressante). Para o 

ENADE 2004, 61,52% das inscrições foram do tipo ingressante e 38,38% para o tipo 

concluinte. Isso dito, no gráfico 6 é possível verificar as faixas de notas por tipo de 

inscrição do ENADE. 

Gráfico 6 - Tipo de inscrição x nota bruta (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor. 

Conforme apontado no gráfico 6, as maiores concentrações dos alunos 

ingressantes estão nas faixas inferiores ou igual a 50.0. Foram pouquíssimos os que 
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obtiveram nota superior a 50.0, apenas 2,37%. Já os concluintes que apresentaram 

nota superior a 50.0 correspondem a 27,02%. 

Outras variáveis encontradas no ENADE são as de percepção da prova pelos 

estudantes. No quadro 22, apresentam-se as nove questões e as principais respostas 

dos inscritos. 

Quadro 22 - Percepção da prova (2004) 

Questão Principais respostas 

1 - Qual o grau de dificuldade desta prova 
na parte Geral? 

42,14% médio 

20,88% difícil 

2 – Qual de dificuldade da prova na parte 
específica? 

41,93% médio 

26,70% difícil 

3 – Quanto à extensão, em relação ao 
tempo destinado à resolução, como você 
considera a prova? 

49,48% adequado 

14,37% longa 

4 – Os enunciados das questões da prova 
na parte geral apresentam-se claros e 
objetivos? 

38,91% a maioria se apresenta 
17,90% apenas cerca da metade 
apresentam 

5 - Os enunciados das questões na parte do 
Componente Específico estavam claros e 
objetivos? 

40,89% a maioria se apresenta 
17,19% apenas cerca da metade 
apresentam 

6 - As informações/instruções fornecidas 
para a resolução das questões foram 
suficientes para resolvê-las? 

34,93% Todas Suficientes 
30,11% A maioria suficiente 

7 - Você se deparou com alguma dificuldade 
ao responder à prova. Qual? 

30,19% Forma diferente de abordagem do 
conteúdo 
26,95% Desconhecimento do conteúdo 

8 - Considerando apenas as questões 
objetivas da prova, você percebeu que: 

35,77% não estudei ainda a maioria desses 
conteúdos 
22,24% estudei e aprendi muitos desses 
conteúdos 

9 - Qual foi o tempo gasto por você para 
concluir a prova? 

25,91% Entre 14h30min e 15h30min 
21,36% Entre 15h30min e 16h30min 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor. 

Diferenciando a resposta dos concluintes e ingressantes, é possível observar 

no quadro 23 que as questões 7, 8 e 9 apresentam respostas diferenciadas entre os 

concluintes e ingressantes.  
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Quadro 23 - Percepção da prova (concluintes x ingressantes) (2004) 

Questão 
Principais respostas - 

Concluintes 

Principais respostas - 

Ingressantes 

1 - Qual o grau de dificuldade desta 
prova na parte Geral? 

29,70% médio 

15,78% difícil 

22,02% médio 

9,85% difícil 

2 – Qual o grau de dificuldade da prova 
na parte específica? 

25,27% médio 

10,28% difícil 

26,29% médio 

22,55% difícil 

3 – Quanto à extensão, em relação ao 
tempo destinado à resolução, como 
você considera a prova? 

24,68% adequada 

8,08% longa 

36,21% adequada 

9,60% longa 

4 – Os enunciados das questões da 
prova na parte geral apresentam-se 
claros e objetivos? 

19,64% a maioria se 
apresenta 
9,49% apenas cerca da 
metade apresenta 

28,23% a maioria se 
apresenta 
12,54% apenas cerca da 
metade apresenta 

5 - Os enunciados das questões na 
parte do Componente Específico 
estavam claros e objetivos? 

21,69% a maioria se 
apresenta 
7,96% apenas cerca da 
metade apresenta 

29,11% a maioria se 
apresenta 
13,57% apenas cerca da 
metade apresenta 

6 - As informações/instruções 
fornecidas para a resolução das 
questões foram suficientes para 
resolvê-las? 

17,71% todas suficientes 
15,66% a maioria suficiente 

25,26% todas suficientes 
21,38% a maioria suficiente 

7 - Você se deparou com alguma 
dificuldade ao responder à prova. 
Qual? 

18,92% forma diferente de 
abordagem do conteúdo 
9,50% falta de motivação 
para responder a prova 

28,53% desconhecimento 
do conteúdo 
18,35% forma diferente de 
abordagem do conteúdo 
 

8 - Considerando apenas as questões 
objetivas da prova, você percebeu que: 

21,44% estudei e aprendi 
muitos desses conteúdos 
6,95% estudei alguns 
desses conteúdos, mas não 
os aprendi 

40,92% não estudei ainda a 
maioria desses conteúdos 
8,87% estudei alguns 
desses conteúdos, mas não 
os aprendi 

9 - Qual foi o tempo gasto por você 
para concluir a prova? 

13,66% entre 15h 30 min e 
16h 30 min 
11,34% entre 14h 30 min e 
15h 30 min 

21,26% entre 14h 30 min e 
15h 30 min 
13,22% entre 15h 30 min e 
16h 30 min 
 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor. 

Analisando as questões escolhidas do questionário do aluno (socioeconômico), 

foi possível observar que 85% dos estudantes são solteiros (gráfico 7), e 74% se 

consideram brancos (gráfico 8). 
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Gráfico 7 - Estado civil (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 8 - Como você se considera (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Verificou-se que mais da metade moram atualmente com os pais e/ou outros 

parentes (gráfico 9), e quase metade vive com a renda “de 3 a 10 salários mínimos” 

(gráfico 10). 
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Gráfico 9 - Com quem você mora atualmente (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 10 - Quantidade de estudante x renda mensal (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Cerca de 71% declararam que não receberam nenhum tipo de bolsa ou 

financiamento (gráfico 11). A escolaridade dos pais e mães seguiu a mesma 

proporção, sendo que cerca de 30% dos pais e mães possuem ensino superior. 
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Gráfico 11 - Tipo de bolsa de estudo (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 12 - Escolaridade do pai (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 



135 

Gráfico 13 - Escolaridade da mãe (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de escola frequentado no ensino médio concentrou-se 41% em escolas 

particulares, e 40%, em escolas públicas (gráfico 14), sendo que 76% o fizeram no 

ensino médio comum/regular (gráfico 15). 

Gráfico 14 - Tipo de escola no ensino médio (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 15 - Tipo de curso no ensino médio (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Nota-se que 38% dos estudantes declararam que leem até dois livros por ano, 

e 21% informaram que não leem nenhum livro (gráfico 16). Apenas 4,76% dos 

estudantes declararam que não dedicam nenhuma hora da semana para os estudos 

(gráfico 17). 

Gráfico 16 - Quantidade de livros leu por ano (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 17 - Quantidade horas de estudo por semana (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Como ficou evidenciado, o ENADE fornece inúmeras variáveis que podem ser 

combinadas para indicar uma nova informação, porém combinar todas as variáveis é 

humanamente impossível, dado que as possibilidades são muitas, tornando-se um 

trabalho ineficiente se realizado por uma pessoa a olho nu. 

Mediante esse grande número de variáveis, a utilização de uma ferramenta se 

torna indispensável e uma das soluções é a utilização da mineração de dados, a qual 

será aplicada com o objetivo de evidenciar informações que não podem ser obtidas 

somente pelo olhar humano. 

A aplicação da ferramenta de mineração de dados se concentrou na predição 

da faixa de nota da prova. Para isso, as questões de percepção e socioeconômicas 

que apresentavam respostas múltiplas ou vazias foram removidas. 

Na primeira execução da ferramenta, evidenciou-se que a questão de 

percepção da prova “8 - Considerando apenas as questões objetivas da prova, você 

percebeu que” tem relação com a faixa de notas. 

Portanto, quando a resposta escolhida é “Não estudei ainda a maioria desses 

conteúdos”, a ferramenta apontou que a probabilidade de tirar uma nota “maior que 

10 e menor ou igual a 30” é de 56%, conforme pode ser observado na figura 11. 
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Figura 11 – Primeira análise do ENADE 2004 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Essa probabilidade se confirma para os cursos de Medicina, Agronomia, 

Farmácia, Educação Física, Enfermagem, Medicina Veterinária, Odontologia, 

Nutrição e Serviços Sociais, ou seja, de treze cursos participantes, nove possuem o 

baixo rendimento associado a “Não estudei ainda a maioria desses conteúdos”. 

Mediante essa constatação, foi possível verificar que o tipo de inscrição no 

ENADE (ingressante ou concluinte) influência no resultado da mineração, já que essa 

resposta está mais associada aos ingressantes. Para aprimorar a mineração e 

procurar outras probabilidades, foram analisados separadamente os concluintes e, em 

sequência, os ingressantes. 

5.2.1 Concluintes – Predição da faixa de nota da prova 

Quando foram separados os concluintes dos ingressantes, concluiu-se que o 

curso influencia diretamente na predição das faixas de nota. Os cursos de 

Fonoaudiologia, Agronomia, Medicina, Terapia Ocupacional e Odontologia possuem 

relação mais forte com faixa “Maior que 50 e menor ou igual a 70”, enquanto que 

Zootecnia, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Educação Física, Medicina Veterinária 

e Serviços Sociais com faixa “Maior que 30 e menor ou igual a 50”. 

Os cursos: Educação Física, Farmácia e Serviço Social são os de maior 

probabilidade de relação com a faixa “Maior que 10 e menor ou igual a 30”, ou seja, 

faixa de nota baixa. 

Quando analisado o resultado mais a fundo para o curso de Farmácia, 

evidenciou-se que a questão 9 da percepção da prova “Qual foi o tempo gasto por 

você para concluir a prova?” tem relação direta com a faixa de notas.  



139 

Os que responderam A e B, “Antes das 14h” e “Entre 14h e 14h30min”, 

respectivamente, tem maior relação com a faixa de nota “Maior que 10.0 e menor ou 

igual a 30.0”, enquanto que as demais respostas, com faixa “Maior que 30.0 e menor 

ou igual a 50.0” (figura 12). 

A prova do ano de 2004 iniciou-se às 13h (INEP). Assim, as respostas A e B 

dizem respeito aos estudantes que terminaram a prova antes ou igual a 1h30min de 

duração. Interpretando esse resultado, foi constado que os alunos do curso de 

Farmácia que terminaram a prova em até 1h30min de duração têm maior 

probabilidade de tirar uma nota de até 30 pontos, portanto, considerada baixa. 

Figura 12 - Análise curso de farmácia (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A mesma relação ocorre com o curso de Educação Física, outro curso que foi 

identificado com maior relação às faixas de notas baixas, sendo possível constatar a 

mesma relação da duração da prova com a faixa de nota abaixo de 30 pontos (figura 

13). 
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Figura 13 – Análise do curso de educação física (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso de Fonoaudiologia se destacou pela alta relação com as faixas de 

notas acima de 50, conforme pode ser observado na figura 14. 

Figura 14 - Análise do curso de fonoaudiologia 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

5.2.2 Ingressantes – Predição da faixa de nota da prova 

Da mesma forma que os concluintes, os ingressantes apresentaram uma forte 

relação da faixa de notas com o curso, e nota-se que os cursos de Medicina, 

Odontologia, Medicina Veterinária, Educação Física, Farmácia, Enfermagem, 

Agronomia, Serviço Social e Nutrição estão associados à faixa “Maior que 10 e menor 

ou igual a 30”. Enquanto que Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, 

Zootecnia a faixa é “Maior que 30 e menor ou igual a 50”. 

Um fato que chamou a atenção em particular é o curso de Enfermagem. Neste 

curso, a ferramenta de mineração de dados evidenciou que o Estado de Minas Gerais 

se distingue dos demais Estados no quesito faixa de nota. Conforme observado na 
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figura 15, Minas Gerais tem relação com a faixa “Maior que 30 e menor ou igual a 50”, 

enquanto que nos demais estados a faixa “Maior que 10 e menor ou igual a 30” 

predomina. 

Figura 15 - Análise do curso de enfermagem (2004) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

5.3 Análise do ENADE ano 2005 

O ENADE 2005 avaliou os estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, 

Biologia, Ciências Sociais, Computação, Engenharia (Grupo I), Engenharia (Grupo II), 

Engenharia (Grupo II), Engenharia (Grupo II), Engenharia (Grupo III), Engenharia 

(Grupo IV), Engenharia (Grupo V), Engenharia (Grupo VI), Engenharia (Grupo VII), 

Engenharia (Grupo VIII), Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, 

Pedagogia e Química. 

A quantidade de estudantes inscritos foi de 323.338, dos quais 270.385 

realizaram a prova. 7.091 entregaram a prova em branco, não respondendo as 

questões objetivas e dissertativas, e 45.862 não foram realizar a prova. Dos inscritos, 

145.507 (45%) são do sexo masculino, e 177.830 (55%), feminino. Uma inscrição 

apresenta sexo sem informar. 

Dos estudantes que responderam todas as questões a serem trabalhadas 

(171.313), 34% são provenientes de instituições de ensino públicas (municipal, 

estadual e federal), enquanto que 66% de instituições particulares (gráfico 18). 
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Gráfico 18 – Quantidade de estudante por categoria de IES (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Das inscrições, 59,33% são de estudantes com vínculo ao tipo de IES 

universidade, seguido das faculdades (17,30%), centros universitários (13,83%), 

faculdades integradas (9,16%) e centros de educação tecnológica (0,38%), conforme 

pode ser observado no gráfico 19. 

Gráfico 19 - Quantidade de estudante por tipo de IES (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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No gráfico 20, é possível verificar a quantidade de estudantes inscritos por 

curso. Como ficou demonstrado, o curso que possui maior número de inscrições é o 

de Pedagogia, com 34.613 inscritos, seguido do curso de Letras (33.295). 

Gráfico 20 - Quantidade de estudante por curso (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A região sudeste concentra mais da metade das inscrições (52%), seguida da 

região sul (19%), nordeste (16%), centro-oeste (9%) e norte (4%). No gráfico 21, é 

possível verificar essa informação. 
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Gráfico 21 - Quantidade de estudante por região (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A maior concentração das notas foi na faixa de 30 a 50, obtidas por mais da 

metade dos estudantes. Apenas cinco estudantes obtiveram nota maior que 90, sendo 

a nota mais alta 90,30 (curso de Letras). No gráfico 22, é possível verificar as faixas 

de notas por quantidade de estudantes. 

Gráfico 22 - Quantidade de estudante por faixa de nota (2005) 

 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 
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Ao separar as faixas de notas por tipo de inscrição (concluinte ou ingressante), 

é possível verificar que os estudantes ingressantes têm maior concentração nas faixas 

de notas até 50. Porém, diferente do ENADE 2004, não existe uma diferença muito 

grande por tipo da inscrição. 

Gráfico 23 - Quantidade de estudantes por faixa de nota (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Ao analisar as respostas das questões sobre a perspectiva da prova, foi 

possível obter as principais respostas descritas no quadro 24. 

Quadro 24 - Resposta perspectiva da prova (2005) 

Questão Principais respostas 

1 - Qual o grau de dificuldade desta prova na parte 
de Formação Geral? 

54,89% médio 

22,11% difícil 

2 - Qual o grau de dificuldade desta prova na parte 
do Componente Específico? 

45,66% médio 

38,09% difícil 

3 - Considerando a extensão da prova, em relação 
ao tempo total, você considera que a prova foi: 
 

52,49% adequada 

24,97% longa 

4 - Os enunciados das questões da prova na parte 
de Formação Geral estavam claros e objetivos? 
 

49,77% sim, a maioria 

19,60% sim, todos 

5 - Os enunciados das questões na parte do 
Componente Específico estavam claros e 
objetivos? 
 

47,33% sim, a maioria 

21,89% apenas cerca da metade 
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6 - As informações/instruções fornecidas para a 
resolução das questões foram suficientes para 
resolvê-las? 
 

42,28% sim, na maioria delas 

33,40% sim, em todas elas 

7 - Você se deparou com alguma dificuldade ao 
responder à prova. Qual? 
 

36,40% forma diferente de abordagem do 

conteúdo 

31,20% desconhecimento do conteúdo 

8 - Considerando apenas as questões objetivas da 
prova, você percebeu que: 
 

39,95% não estudou ainda a maioria desses 

conteúdos 

33,48% estudou e aprendeu muitos desses 

conteúdos 

9 - Qual foi o tempo gasto por você para concluir a 
prova? 
 

38,55% entre duas e três horas 

27,11% entre três e quatro horas 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Analisando as questões do questionário do aluno (socioeconômico), apenas as 

questões comuns em todos os anos (2004 a 2014), foi possível verificar que 71% são 

solteiros (gráfico 24). 

Gráfico 24 - Quantidade de estudante por estado civil (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para a questão “como você se considera” (gráfico 25), 66% responderam 

branco(a), seguindo por pardo(a)/mulato(a), 25%. 
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Gráfico 25 - Como você se considera (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A opção com maior resposta para a pergunta “com quem mora atualmente 

(gráfico 26) foi “com os pais e/ou outros parentes”, com 63%.  

Gráfico 26 - Com quem mora atualmente (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Mais da metade dos que responderam o questionário socioeconômico 

informaram que vivem com renda de 3 a 10 salários mínimos (gráfico 27). 

Gráfico 27 - Renda mensal (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

66% indicaram que não tiveram nenhum tipo de bolsa de estudo, seguido por 

14% que informaram possuir bolsa integral ou parcial oferecidos pela própria 

instituição (gráfico 28). 

Gráfico 28 - Bolsa de estudo (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 



149 

A escolaridade dos pais seguiu quase que a mesma proporção comparando o 

pai e a mãe, sendo que a maior concentração de resposta está na resposta “Ensino 

Fundamental: de 1º a 4º série”, tendo como segunda resposta “ensino médio”. 

Se comparado com o ano de 2004, chama a atenção o padrão de resposta; no 

ano de 2004, a principal resposta era “ensino médio”, seguido de “ensino superior”. 

Assim, destaca-se no ano de 2005 o baixo grau de escolaridade dos pais (Ensino 

fundamental: de 1º a 4º série). 

Gráfico 29 - Escolaridade do pai (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 30 - Escolaridade da mãe (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Diferentemente do ano de 2004, 61% dos estudantes declararam que são 

provenientes de escolas públicas, conforme pode ser verificado no gráfico 31. Sendo 

mais da metade do tipo de ensino médio “Comum ou de educação geral, no ensino 

regular” (gráfico 32). 

Gráfico 31 - Tipo de escola do ensino médio (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 32 - Tipo de curso do ensino médio (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Mais de 30% dos estudantes leem até cinco livros por ano (gráfico 33), e 93% 

dedicam uma ou mais horas na semana para estudar (gráfico 34). 

Gráfico 33 - Quantidade de livros que leu por ano (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 34 - Quantidade de horas de estudo por semana (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Ficou evidente que os estudantes dos cursos do ano de 2005, se comparados 

com o ano 2004, declararam a escolaridade dos pais mais baixas, como também o 

tipo da escola do ensino médio frequentada. 

Com essas diferenças, surge a questão: a escolaridade dos pais e o tipo de 

ensino médio têm relação com a escolha do curso? Para explorar essa questão, um 

dos testes que foi utilizado na mineração com todos os anos juntos é a predição do 

curso, em vez de somente predizer a variável “faixa de nota”. 

Ao aplicar a ferramenta de mineração de dados predizendo a variável “faixa de 

nota”, é possível observar que as variáveis: curso e questão 8 de percepção da prova 

(Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que) têm 

correlação com a faixa de nota. 

Um dos cursos destacados é o curso de Engenharia (grupo V), que 

compreende as áreas de Engenharia de Materiais sem ênfase, Engenharia de 

Materiais com ênfase em Materiais Metálicos, Engenharia de Materiais com ênfase 

em Materiais Cerâmicos, Engenharia de Materiais Cerâmica, Engenharia de Materiais 

com ênfase em Materiais Poliméricos, Engenharia de Materiais Plásticos, Engenharia 

Metalúrgica, Engenharia de Fundição e Engenharia Física. 

Nesse curso, conforme demonstrado pela figura 16, quando o estudante 

responde à questão 8 (Considerando apenas as questões objetivas da prova, você 
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percebeu que) como “(D) Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos”, a 

probabilidade do aluno tirar nota “maior que 50 e menor ou igual a 70” é maior. 

Para os que responderam diferente de D, a probabilidade é que esses tirem 

nota na faixa “maior que 30 e menor ou igual a 50”. 

Figura 16 - Engenharia (Grupo V) – 2005 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso de Engenharia (grupo VII), que compreende as áreas de Engenharia 

Ambiental, Engenharia de Minas, Engenharia de Petróleo, Engenharia Industrial 

Madeireira, também se destacou, demonstrando a mesma regra da engenharia (grupo 

V), conforme pode ser observado na figura 17. 

Figura 17 - Engenharia (grupo VII) – 2005 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para o curso de Geografia, a ferramenta de mineração de dados apontou que 

a opção de resposta E (Estudou e aprendeu todos esses conteúdos) para a questão 

8 de percepção tem correlação na faixa de notas.  

Assim, na figura 18, é possível analisar que quando a resposta é E (Estudou e 

aprendeu todos esses conteúdos) a probabilidade dos estudantes que ficou na faixa 

de 50 a 70 é maior do que as demais respostas, que ficam na faixa de 30 a 50. 
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Figura 18 - Geografia – 2005 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No curso de Química, quando a resposta escolhida da questão 8 é C (Estudou 

a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu) há a probabilidade maior do 

estudante ficar na faixa de nota “maior que 30 e menor ou igual a 50”, enquanto que, 

para qualquer outra resposta, a probabilidade é de ficar na faixa maior que “10 e menor 

ou igual a 30” (figura 20). 

Figura 19 - Química – 2005 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para o curso de Matemática, foi possível analisar que as respostas C (Estudou 

a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu), D (Estudou e aprendeu muitos 

desses conteúdos) e E (Estudou e aprendeu todos esses conteúdos) se associam a 

faixa “maior que 30 e menor ou igual a 50”. Enquanto que se a resposta for A (Não 

estudou ainda a maioria desses conteúdos) ou B (Estudou alguns desses conteúdos, 

mas não os aprendeu), a probabilidade é da faixa de nota “maior que 10 e menor ou 

igual a 30”, conforme apontado na figura 20. 
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Figura 20 - Matemática – 2005 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Da mesma forma que Engenharia (grupo V) e Engenharia (grupo VII), o curso 

de Arquitetura e Urbanismo apresentou que a resposta D (Estudou e aprendeu muitos 

desses conteúdos) tem relação com a faixa “maior que 50 e menor ou igual a 70”. 

Enquanto que as demais respostas têm maior probabilidade de relação com a faixa 

“maior que 30 e menor ou igual a 50”. 

Figura 21 - Arquitetura e Urbanismo – 2005 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso de Pedagogia, que compreende o maior número de inscritos, 

apresentou que a resposta D (Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos) e E 

(Estudou e aprendeu todos esses conteúdos) da questão 8 de percepção se 

relacionam com a faixa “maior que 50 e menor ou igual a 70”, enquanto que as demais, 

a faixa é “maior que 30 e menor ou igual a 50”.  
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Figura 22 - Pedagogia – 2005 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Ficou claro nessa análise que o curso e a questão 8 da percepção da prova 

têm relação direta com a faixa de notas. Para a maioria dos cursos, os que 

responderam que aprenderam tudo ou alguns dos conteúdos obtiveram nota maior do 

que as demais respostas. 

O único curso que chamou a atenção e fugiu desse padrão foi o de Matemática. 

Para esse, os estudantes que declararam que estudaram a maioria do conteúdo e não 

os aprendeu possuem uma probabilidade maior de ficar na faixa de nota de 30 a 50, 

enquanto que qualquer outra resposta ficou associada a faixa de nota de 10 a 30. 

A próxima análise será separar os concluintes dos ingressantes para verificar 

se esses apresentam alguma probabilidade diferente da que foi apresentada quando 

analisado o conjunto. 
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5.3.1 Concluintes – Predição faixa de nota da prova 

Os cursos de Ciências Sociais, Engenharia (grupo V), Engenharia (grupo VI), 

Pedagogia, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia (grupo VII) se destacam pelo bom 

desempenho dos estudantes se comparados com os demais. Para esses, a 

probabilidade de associação à faixa de nota é a de “maior que 50 e menor ou igual a 

70”, enquanto que os demais cursos a faixa de nota é “maior 30 e menor ou igual a 

50”. 

O curso de História, para os concluintes, apresenta que os alunos que 

respondem à questão 8 de percepção com a resposta “(E) Estudou e aprendeu todos 

esses conteúdos” possuem maior vínculo com a faixa de nota “Maior que 50 e menor 

ou a 70”, enquanto que as demais respostas ficam na faixa “Maior que 30 e menor ou 

igual a 50”. É possível verificar essa informação na figura 23. 

Figura 23 - Concluintes de História (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A ferramenta de mineração de dados também destacou que o curso de 

Arquitetura e Urbanismo quando apresenta resposta “(D) Estudou e aprendeu muitos 
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desses conteúdos” para a questão 8 de percepção, a faixa maior de probabilidade é 

“Maior que 50 e menor ou igual a 70”. Para as demais respostas, a faixa fica de 30 a 

50. 

Figura 24 – Concluintes de Arquitetura e Urbanismo (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso de Pedagogia, como os anteriores analisados, também indicou o 

mesmo padrão: pergunta 8 da percepção da prova associado ao resultado da prova 

(faixa de nota). 

Na figura 25 é possível verificar que, se o curso é Pedagogia e a resposta da 

questão 8 for “(D) Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos” ou “(E) Estudou e 

aprendeu todos esses conteúdos”, há uma chance maior do aluno se enquadrar na 

faixa de nota “Maior que 50 e menor ou igual a 70”, enquanto que nas demais 

respostas a faixa é “Maior que 30 e menor ou igual a 50”. 
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Figura 25 - Concluintes de Pedagogia (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso de Física, diferentemente dos anteriores, indicou que o estado possui 

uma probabilidade de influenciar na faixa de nota do estudante. Conforme observado 

na figura 26, se o estado escolhido for Maranhão, há uma grande probabilidade do 

aluno se enquadrar na faixa “Maior que 10 e menor ou igual 30”, enquanto que nos 

demais estados se destaca a faixa “Maior que 30 e menor ou igual a 50”. 

Figura 26 - Concluintes de Física (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Outra informação interessante destacada pela ferramenta foi para o curso de 

Letras. Para esse, foi identificado que, se a resposta da questão 8 for “(D) Estudou e 

aprendeu muitos desses conteúdos”, a probabilidade é da nota ficar na faixa “maior 

que 30 e menor ou iguala a 50”. Porém, se a resposta não for a letra D e o estado for 

o do Maranhão, a probabilidade destacada é a faixa “Maior que 10 e menor ou igual a 

30” (figura 28). 

Figura 27 - Concluintes de Letras (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Por fim, o último curso destacado pela ferramenta foi o curso de Geografia, que 

seguiu o mesmo padrão na questão 8, tendo probabilidade de indicar a faixa das 

notas. Sendo que, para esse curso, os que responderam “(E) Estudou e aprendeu 

todos esses conteúdos” são mais associados a faixa “Maior que 50 e menor ou igual 

a 70”, enquanto que as demais respostas a faixa é “Maior que 30 e menor ou igual a 

50”. 
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Figura 28 - Concluintes de Geografia (2005) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Ficou evidenciado que a questão 8 da prova de percepção tem relação com a 

faixa de nota dos estudantes. Todos os resultados encontrados indicam que os que 

respondem que aprenderam todos os conteúdos ou muitos dos conteúdos têm 

probabilidade de ficar em uma faixa de nota maior que os demais. Pode-se entender 

que os alunos responderam o questionário de forma consciente e conseguiram fazer 

a autoavaliação de forma coerente. 

5.3.2 Ingressantes – Predição faixa de nota da prova 

Aplicando a ferramenta de mineração de dados para os ingressantes, 

predizendo a faixa de nota, não foi possível indicar muitas associações e 

probabilidades. 

Pode-se destacar o bom desempenho (faixa de nota maior que 50 e menor ou 

igual a 70) para o curso de Ciências Sociais e o baixo desempenho dos cursos de 

Matemática e Química, tendo maior probabilidade de se relacionarem a faixa “Maior 

que 10 e menor ou igual a 30”. Para os demais cursos, a probabilidade é que a faixa 

de nota seja “maior que 30 e menor ou igual 50”. 

5.4 Análise do ENADE ano 2006 

A aplicação do ano de 2006 registrou 463.142 inscrições, sendo 193.706 

concluintes e 269.436 ingressantes. 383.836 estiveram presentes no dia da prova. 
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Conforme os anos anteriores, o sexo feminino é a maioria (263.894), enquanto que o 

sexo masculino registrou 199.248 inscrições. 

Para as análises a seguir, foram utilizados apenas os estudantes que 

responderam a todas as questões.  

Assim, é possível verificar que 190.546 estudantes foram provenientes das 

instituições categorizadas como privadas (gráfico 35), e o tipo de instituição 

universidade está em primeiro lugar na quantidade de estudantes, seguido por 

faculdades, escolas e institutos superiores (gráfico 36). 

Gráfico 35 - Quantidade de estudante por categoria de IES (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 36 - Quantidade de estudante por tipo de IES (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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No gráfico 37, é possível verificar a quantidade de inscritos por curso. O curso 

com maior quantidade de estudantes inscritos foi o de Administração (69.818 

inscrições), seguido por Direito (41.998). 

Gráfico 37 - Quantidade de estudante por curso (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A região sudeste representou mais da metade das inscrições, contendo 

114.788 inscrições, seguido pela região sul (44.466), nordeste (32.600), centro-oeste 

(17.336) e norte (9.985). 

Gráfico 38 - Quantidade de estudante por região (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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A faixa de nota “maior que 30 e menor ou igual a 50” representa a faixa com 

maior concentração de estudantes (gráfica 39). Se forem separados os concluintes 

dos ingressantes, é possível verificar uma concentração maior dos ingressantes nas 

faixas abaixo de 50 pontos (gráfico 40). Para os concluintes, observa-se que a maior 

concentração está nas faixas de 30 a 50 e de 50 a 70 pontos (gráfico 40). 

Gráfico 39 - Quantidade de estudante por faixa de nota (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 40 - Quantidade de estudante por faixa de nota e tipo de inscrição (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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No quadro 25, é possível verificar as principais respostas dos estudantes para 

cada questão: 

Quadro 25 - Percepção 2006 

Questão Principais respostas 

1 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 
parte de Formação Geral? 

57,33% médio 

23,33% difícil 

2 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 
parte do Componente Específico? 

52,92% médio 

32,58% difícil 

3 - Considerando a extensão da prova, em 
relação ao tempo total, você considera que a 
prova foi: 

 

54,15% adequada 

24,98% longa 

4 - Os enunciados das questões da prova na 
parte de Formação Geral estavam claros e 
objetivos? 

 

54,04% sim, a maioria 

19,39% sim, todos 

5 - Os enunciados das questões na parte do 
Componente Específico estavam claros e 
objetivos? 

 

53,57% sim, a maioria 

17,76% apenas cerca da metade 

6 - As informações/instruções fornecidas para a 
resolução das questões foram suficientes para 
resolvê-las? 

 

46,57% sim, na maioria delas 

29,35% sim, em todas elas 

7 - Você se deparou com alguma dificuldade ao 
responder à prova. Qual? 

 

36,74% forma diferente de abordagem do 

conteúdo 

29,88% desconhecimento do conteúdo 

8 - Considerando apenas as questões objetivas 
da prova, você percebeu que: 

 

38,51% estudou e aprendeu muitos desses 

conteúdos 

33,34% não estudou ainda a maioria desses 

conteúdos 

9 - Qual foi o tempo gasto por você para 
concluir a prova? 

 

38,19% entre duas e três horas 

30,82% entre uma e duas horas 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Seguindo o mesmo padrão dos anos anteriores, 75% dos estudantes são 

solteiros (gráfico 41), e 70% se declaram brancos (gráfico 42). 
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Gráfico 41 - Estado civil (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 42 - Como você se considera (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Dentre os respondentes do questionário socioeconômico, 67% declaram que 

vivem atualmente com os pais e/ou outros parentes (gráfico 43). Também, 48% 

declararam que vivem de 3 a 10 salários mínimos, seguido de 27% que apontaram 

viver com até 3 salários mínimos (gráfico 44). 
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Gráfico 43 - Com quem mora atualmente (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 44 - Renda mensal (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A bolsa que mais se destacou foi o tipo outros, com 59% das respostas, seguido 

pela resposta nenhuma, com 20%, conforme pode ser verificado no gráfico 45. 
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Gráfico 45 - Bolsa de estudo (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Tanto para o pai quanto para a mãe a primeira escolha da escolaridade é ensino 

médio, seguido por ensino fundamental: de 1ª a 4ª série, superior, fundamental: de 5ª 

a 8ª série e, por fim, nenhuma escolaridade (gráfico 46). 

Gráfico 46 - Escolaridade do pai (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 47 - Escolaridade da mãe (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de escola que se destaca no ensino médio em 52% das inscrições é o 

“todo em escola pública”. Em segundo lugar, com 33%, está a opção “todo em escola 

privada (particular)”, conforme pode ser observado no gráfico 48. 

Gráfico 48 - Tipo de escola do ensino médio (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de curso frequentado no ensino médio “comum ou de educação geral, 

no ensino regular” obteve 69% das respostas; o curso “profissionalizante técnico” 

obteve 16% das respostas (gráfico 49). 
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Gráfico 49 - Tipo de curso do ensino médio (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Os estudantes declaram que leem no máximo dois livros por ano (34%), 

acompanhado por 34% que declararam ler de três a cinco livros (gráfico 50). 90% se 

dedicam por mais de uma hora ao estudo por semana, enquanto que 10% declararam 

que não se dedicam por nenhuma hora (gráfico 51). 

Gráfico 50 - Quantidade de livros que leu no ano (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 51 - Quantidade de horas de estudo por semana (2006) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Aplicando a ferramenta de mineração de dados para o ano de 2006, as 

variáveis curso e idade se destacaram entre as demais. A maioria dos cursos ficou na 

faixa de 30 a 50, porém, o curso de Ciências Contábeis se destacou pela faixa de nota 

de 10 a 30. 

Figura 29 - Mineração 2006 – parte 1 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Conforme observado na figura 29, a ferramenta apontou que, se o curso for 

Ciência Contábeis e a idade for igual a 18, 19 ou 20 anos, a faixa de nota com maior 

probabilidade é “maior que 10 e menor ou igual a 30”. Enquanto que, para as demais 

idades, a faixa é “maior que 30 e menor ou igual 50”. 

Para o curso de Psicologia, se a idade for igual a 18, 19 ou 20 anos, a 

probabilidade que se destacou foi “maior que 30 e menor ou igual a 50”. Se a idade 

for maior que 20 anos, a faixa é “maior que 50 e menor ou igual a 70” (figura 30). 
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Figura 30 - Mineração 2006 – parte 2 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso de Teatro se destacou pelo bom desempenho, tendo como 

probabilidade a faixa “maior que 50 e menor ou igual a 70”, conforme destacado na 

figura 31.  

Figura 31 - Mineração 2005 – Teatro 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Pode ser identificado que, nos cursos de Psicologia e de Ciências Contábeis, 

há influência da idade na probabilidade da faixa de nota. Logo, pode-se interpretar os 

resultados que os estudantes acima de 20 anos possuem a probabilidade de ficar com 

uma nota maior que os estudantes abaixo de 20. 

Como se trabalhou a informação dos ingressantes e concluintes juntos, esse 

resultado pode ter sido influenciado pelo tipo de inscrição do estudante, uma vez que 

os ingressantes muito provavelmente possuíam, em sua grande maioria, uma idade 

menor que os concluintes e, consequentemente, espera-se uma nota menor dos 

ingressantes. Para averiguar esses resultados, nos próximos subcapítulos, serão 

analisados separadamente os tipos de inscrições. 
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5.4.1 Concluintes – Predição faixa de nota da prova 

Ao configurar a ferramenta para minerar somente as inscrições do tipo 

concluintes, foi identificada a correlação da variável “curso” com a faixa de nota. 

Assim, foi possível verificar que os cursos de Teatro, Psicologia, Arquivologia e Design 

possuem uma probabilidade maior para a faixa “maior que 50 e menor ou igual a 70”. 

Já para os demais cursos, a probabilidade da faixa foi “maior que 30 e menor ou igual 

a 50”. 

5.4.2 Ingressantes – Predição faixa de nota da prova 

Da mesma forma que os concluintes, a ferramenta encontrou apenas a 

correlação da variável “curso” com a faixa de nota. Foi possível verificar que o curso 

de Ciências Contábeis tem maior probabilidade da faixa “maior que 10 e menor ou 

igual a 30”, enquanto que os demais ficaram na faixa “maior que 30 e menor ou igual 

a 50”. 

5.5 Análise do ENADE ano 2007 

O ano de 2007 recebeu 215.419 inscrições, sendo que desses, 141.564 do 

sexo feminino, 73.854 masculinos e 1 sem indicação. Os concluintes representavam 

75.514 dessas inscrições, enquanto que os ingressantes 139.905. Dos inscritos, 

185.916 realizaram a prova, tendo os demais faltado ou entregado a prova em branco.  

Para os estudantes que responderam todas as questões pertinentes para a 

análise, as instituições categorizadas como privadas contemplaram cerca de 80% das 

inscrições, ficando em segundo lugar as instituições federais, com aproximadamente 

11% das inscrições (gráfico 52). 
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Gráfico 52 - Quantidade de estudantes por categoria de IES (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Mais da metade dos inscritos são do tipo de IES universidade (70.619), seguido 

por faculdade (25.417) e centro universitário (23.827), como demonstrado no gráfico 

53. 

Gráfico 53 - Quantidade de estudantes por tipo de IES (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Os cursos de Educação Física e Enfermagem são os que apresentam maior 

quantidade de estudantes inscritos, contendo 27.618 e 23.326 estudantes 

respectivamente (gráfico 54). 

Gráfico 54 - Quantidade de estudantes por curso (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Conforme os anos anteriores, a região sudeste apresentou a maior parte das 

inscrições, com 69.993 estudantes, acompanhado pelo sul (25.922), nordeste 

(17.261), centro-oeste (11.039) e norte (5.869), o que é demonstrado no gráfico 55.  
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Gráfico 55 - Quantidade de estudantes por região (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A faixa de nota “maior que 30 e menor ou igual a 50” concentra quase que a 

metade dos estudantes, com 63.611, seguido pelas faixas “maior que 50 e menor ou 

igual a 70” e “maior que 10 e menor ou igual a 30” (gráfico 56). 

Gráfico 56 - Quantidade de estudantes por faixa de nota (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Separando os ingressantes dos concluintes, é possível verificar, no gráfico 57, 

que os ingressantes se concentraram nas faixas de 10 a 50, enquanto que os 

concluintes nas faixas de 30 a 70. 
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Gráfico 57 - Quantidade de estudantes por faixa de nota e tipo de inscrição (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No quadro 26, é possível verificar as principais respostas com relação às 

perguntas de percepção da prova: 

Quadro 26 - Percepção da prova (2007) 

Questão Principais respostas 

1 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 

parte de Formação Geral? 

55,66% médio 

19,09% fácil 

2 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 

parte do Componente Específico? 

49,66% médio 

34,85% difícil 

3 - Considerando a extensão da prova, em 

relação ao tempo total, você considera que a 

prova foi: 

57,77% adequada 

24,88% longa 

4 - Os enunciados das questões da prova na 

parte de Formação Geral estavam claros e 

objetivos? 

54,95% sim, a maioria 

25,12% sim, todos 

5 - Os enunciados das questões na parte do 

Componente Específico estavam claros e 

objetivos? 

55,11% sim, a maioria 

19,82% sim, todos 

6 - As informações/instruções fornecidas para a 

resolução das questões foram suficientes para 

resolvê-las? 

47,34% Sim, na maioria delas 

31,69% Sim, em todas elas 
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7 - Você se deparou com alguma dificuldade ao 

responder à prova. Qual? 

42,78% sim, até excessivas 

29,87% sim, em todas elas 

8 - Considerando apenas as questões objetivas 

da prova, você percebeu que: 

47,70% não estudou ainda a maioria desses 

conteúdos 

33,22% estudou e aprendeu muitos desses 

conteúdos 

9 - Qual foi o tempo gasto por você para 

concluir a prova? 

41,02% entre duas e três horas 

31,46% entre uma e duas horas 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Verificando as questões do questionário socioeconômico comuns entre todos 

os anos, foi possível constatar que o público, em sua maioria, caracteriza-se pelo 

estado civil “solteiro” (gráfico 58) e se considera como branco (gráfico 59), restando 

para as demais respostas uma pequena parcela. 

 

Gráfico 58 - Estado civil (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 59 - Como você se considera 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Dentre os estudantes, 88.890 informaram que moram com os pais ou outros 

parentes (gráfico 60). A renda mensal ficou entre as respostas “de 3 a 10 salários 

mínimos” e “até 3 salários mínimos” respectivamente (gráfico 61).  

Gráfico 60 - Com quem mora atualmente (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 61 - Renda mensal (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No gráfico 62, são apresentadas as respostas relativas à bolsa de estudo. É 

possível observar que 87.709 estudantes não possuem algum tipo de bolsa, seja 

fornecida pelo governo ou pela própria instituição. 

Gráfico 62 - Bolsa de estudo (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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A escolaridade do pai e da mãe seguiu quase que a mesma proporção nas 

respostas, sendo que a resposta “ensino médio” obteve o maior número, seguido pela 

resposta “superior” e “ensino fundamental: de 1º a 4º série”. 

Gráfico 63 - Escolaridade do pai (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 64 - Escolaridade da mãe (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Um fato interessante, se comparado com o ano de 2004, sendo os mesmos 

cursos analisados, é que a escolaridade do pai e da mãe seguiu o mesmo padrão de 

respostas, sendo ensino médio e depois superior. Padrão esse que não se confirma 
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nos anos de 2005 e 2006, nos quais apresentaram-se ensino médio e ensino 

fundamental: de 1ª a 4ª série como principais respostas. 

Diferentemente do ano de 2004, o tipo de escola frequentado no ensino médio 

trouxe como resposta para o maior número de estudante a opção “todo em escola 

pública” (gráfico 65). 

Gráfico 65 - Tipo de escola do ensino médio (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de curso frequentado no ensino médio se destaca o “comum ou de 

educação geral, no ensino regular”, com 103.007 estudantes (gráfico 66). 

Gráfico 66 - Tipo de curso do ensino médio (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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A quantidade de livros que se leem no ano registrou 49.348 respostas para “no 

máximo dois” seguido pela resposta “entre três e cinco”, com 36.795 respostas 

(gráfico 67). 

Gráfico 67 - Quantidade de livros que leu no ano (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Mais de 94% dos estudantes informaram que se dedicam por uma ou mais 

horas ao estudo por semana. O restante indicou que a resposta “nenhuma, apenas 

assisto às aulas”, conforme apontado no gráfico 68. 

Gráfico 68 - Quantidade de horas de estudo por semana (2007) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Quando aplicadas à ferramenta de mineração de dados, as variáveis 

identificadas com maior correlação com a faixa de nota foram: resposta da questão 8 

de percepção (Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu 

que), tipo de inscrição (ingressante ou concluinte) e curso. 

No primeiro nível da árvore gerada pela ferramenta (figura 32) é possível 

visualizar que quando a resposta da questão 8 de percepção for “A” (não estudou 

ainda a maioria desses conteúdos), “B” (estudou alguns desses conteúdos, mas não 

os aprendeu), “C” (estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu) ou “D” 

(estudou e aprendeu muitos desses conteúdos) a probabilidade é do o estudante ficar 

na faixa de nota “maior que 30 e menor ou igual a 50”, enquanto que se a resposta for 

E (estudou e aprendeu todos esses conteúdos) a chance de ficar na faixa “maior que 

50 e menor ou igual a 70” é maior. 

Figura 32 - Mineração de dados 2007 - parte 1 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Ao expandir o nível da árvore com a resposta “C”, é possível verificar a 

presença das variáveis tipo de inscrição do ENADE e curso. Assim, a ferramenta 

apontou que, se a resposta for “C” (estudou a maioria desses conteúdos, mas não os 

aprendeu), o tipo for “ingressante” e o curso for de Enfermagem, a probabilidade é de 

o aluno ficar na faixa “maior que 10 e menor ou igual a 30”. Já, se o curso for diferente 

de Enfermagem, a probabilidade é que fique na faixa “maior que 30 e menor ou igual 

a 50” (figura 33). 
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Figura 33 - Mineração de dados 2007 - parte 2 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Se a resposta for “C” e a opção de inscrição for igual a “concluinte”, foi 

identificado que o curso de Enfermagem tem a probabilidade de ficar na faixa “maior 

que 30 e menor ou igual a 50”, conforme apontado na figura 34. 

 

Figura 34 - Mineração de dados 2007 - parte 3 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Também, é possível verificar, na figura 34, que se a resposta for “C (estudou a 

maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu)”, o tipo for “concluinte” e o curso for 

Medicina, a probabilidade mais alta é a da faixa de nota “maior que 50 e menor ou 

igual a 70”. 

Outra informação demonstrada na ferramenta é que, quando a resposta for “E” 

(estudou e aprendeu todos esses conteúdos) e o tipo for “ingressante”, a faixa de nota 

que tem maior probabilidade é “maior que 30 e menor ou igual a 50”. Quando 

concluinte, a faixa fica em “maior que 50 e menor ou igual a 70” (figura 35). 
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Figura 35 - Mineração de dados 2007 - parte 4 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Ao expandir a análise para os concluintes, a ferramenta aponta vários outros 

padrões, que podem ser observados na figura 36. Para uma melhorar visualização, a 

figura 36 foi dividida em duas partes. 

Figura 36 - Mineração de dados 2007 - Questão 8 - Resposta E 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Na primeira parte (figura 37) é possível verificar que quando a resposta da 

questão 8 é a letra E, e o curso for Enfermagem, a probabilidade da faixa “maior que 

30 e menor ou igual a 50” é a primeira. Porém, se o curso for Medicina ou 

Fonoaudiologia, a faixa em primeiro lugar é “maior que 50 e menor ou igual a 70”. 

Figura 37 - Mineração de dados 2007 - Questão 8 - Resposta E (parte 1) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Continuando a análise da árvore gerada pela ferramenta de mineração de 

dados para a resposta “E”, é possível identificar, na figura 38, que os cursos de 

Farmácia e Tecnologia em Radiologia ficam na faixa “maior que 30 e menor ou igual 

a 50”, enquanto que o curso de Fisioterapia fica na faixa “maior que 50 e menor ou 

igual a 70”. 

Figura 38 - Mineração de dados 2007 - Questão 8 - Resposta E (parte 2) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para a resposta “B” (estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu) 

da questão 8 de percepção, a ferramenta identificou que, quando o tipo de inscrição 

for “ingressante” e o curso Enfermagem ou Tecnologia em Radiologia, a faixa com 

maior probabilidade é “maior que 10 e menor ou igual a 30” (figura 39). 

Figura 39 - Mineração de dados 2007 - Questão 8 - Resposta B (parte 1) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Já para os concluintes, que responderam a opção “B” para questão 8 e são do 

curso de Tecnologia em Radiologia, a maior probabilidade é que fiquem na faixa 

“maior que 10 e menor ou igual a 30” (figura 40). Já o curso de Enfermagem, na faixa 

“maior que 30 e menor ou igual a 50”. 
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Figura 40 - Mineração de dados 2007 - Questão 8 - Resposta B (parte 2) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para a resposta “D” (estudou e aprendeu muitos desses conteúdos) da questão 

8, a ferramenta identificou vários nós, criando uma árvore bem extensa, retratada na 

figura 41. 

É possível observar, na figura 41, que a resposta “D”, o tipo de inscrição 

“concluinte” e os cursos sendo: Zootecnia, Serviço Social, Medicina Veterinária, 

Fisioterapia, Tecnologia em Agroindústria, Medicina, Agronomia, Fonoaudiologia, 

Educação Física, Nutrição e Odontologia, a faixa de maior probabilidade dos 

estudantes se encaixarem é “maior que 50 e menor ou igual a 70”. Para os 

ingressantes desses cursos, a faixa que tem maior probabilidade é “maior que 30 e 

menor ou igual a 50”. 
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Figura 41 - Mineração de dados 2007 - Questão 8 - Resposta D 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

5.5.1 Concluintes – Predição faixa de nota da prova 

Ao separar os concluintes e aplicar a ferramenta de mineração de dados, foi 

possível identificar que as variáveis curso e categoria da IES podem influenciar na 
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nota dos estudantes. Devido ao seu grande tamanho, a árvore gerada foi dividida em 

duas partes. 

Na primeira parte (figura 42), o curso que chamou mais a atenção é o de 

Enfermagem. Para esse, a ferramenta de mineração identificou que, quando a 

categoria da IES for “federal”, a probabilidade de faixa é “maior que 50 e menor ou 

igual a 70”; para as demais categorias, “maior que 30 e menor ou igual a 50”. 

Pode-se identificar também que a probabilidade do aluno se enquadrar na faixa 

“maior que 70 e menor ou igual a 90” se confirma quando a categoria da IES é federal 

ou estadual, conforme pode ser observado para os cursos de Odontologia, Zootecnia 

e Fisioterapia. 

Figura 42 - Mineração de dados concluintes 2007 - parte 1 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Na segunda parte (figura 43), os mesmos padrões de desempenho se 

confirmam para os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária, Biomedicina, Nutrição 

e Farmácia. Para esses, se a IES for da categoria “federal” ou “estadual”, a faixa que 
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se destaca é “maior que 50 e menor ou igual a 70, senão, “maior que 30 e menor ou 

igual a 50”. 

No curso de Fonoaudiologia, quando a categoria de IES for “federal”, a 

probabilidade é que a faixa seja “maior que 70 e menor ou igual a 90”. Para as demais 

categorias, a faixa “maior que 50 e menor ou igual a 70”. 

O curso de Educação Física se destaca por apresentar a mesma probabilidade 

de faixa de nota independente da categoria da IES. Já o curso de Medicina aponta 

que se a categoria for “federal” ou “estadual”, a faixa de nota é “maior que 70 e menor 

ou igual a 90”. 

Figura 43 - Mineração de dados concluintes 2007 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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5.5.2 Ingressantes – Predição faixa de nota da prova 

Quando analisados os ingressantes, foi identificado que os cursos de 

Enfermagem e Tecnologia em Radiologia têm a probabilidade de ficarem em uma 

faixa de nota menor do que os demais cursos, conforme pode ser comprovado na 

figura 44. 

Figura 44 - Mineração de dados ingressantes 2007 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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5.6 Análise do ENADE ano 2008 

Para o ano de 2008, foi inscrito um total de 461.776 estudantes, sendo 200.776 

concluintes e 261.000 ingressantes. 376.623 estiveram presentes no dia da prova e a 

fizeram, sendo o restante classificado como ausente ou prova em branco. 

Como nos anos anteriores, o sexo feminino apresenta o maior número de 

inscritos, com 238.501, acompanhado de 223.275 do sexo masculino. A análise a 

seguir considerará apenas os estudantes que responderam todas as questões 

utilizadas na análise. 

Assim, foi possível verificar que cerca de 64% dos estudantes são provenientes 

de IES categorizadas como privadas, conforme pode ser observado no gráfico 69. 

Gráfico 69 - Quantidade de estudantes por categoria de IES (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de IES que mais obteve inscrição é Universidade, com 131.740 

inscrições, seguido de Faculdade (41.155) e de Centro Universitário (29.311), 

conforme o gráfico 70. 



194 

Gráfico 70 - Quantidade de estudante por tipo de IES (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso que mais apresentou alunos matriculados foi o de Pedagogia, com 

56.795 inscrições. E em seguida, tem-se os cursos de Letras (22.105) e de 

Computação (17.750). O restante das inscrições por curso pode ser visto no gráfico 

71. 

Gráfico 71 - Quantidade de estudante por curso (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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A região sudeste, como nos anos anteriores, apresenta quase que a metade 

das inscrições, seguida pela região sul e nordeste (gráfico 72). Um pouco mais da 

metade dos estudantes obteve nota na faixa “maior que 30 e menor ou igual a 50”, e 

apenas 11 inscrições obtiveram a faixa “maior que 90” (gráfico 73). 

Gráfico 72 - Quantidade de estudante por região (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 73 - Quantidade de estudante por faixa de nota (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Se separar a faixa de nota por tipo de inscrição (ingressante ou concluinte), é 

possível verificar que os ingressantes se concentram em maior número nas faixas até 

50 pontos, enquanto que os concluintes se concentram nas faixas acima de 50 pontos 

(gráfico 74). 
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Gráfico 74 - Quantidade de estudante por faixa de nota e tipo de inscrição (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Sobre as questões de percepção da prova, as principais respostas dos 

estudantes podem ser verificadas no quadro 27. 

Quadro 27 - Percepção da prova (2008) 

Questão Principais respostas 

1 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 
parte de Formação Geral? 

54,28% médio 

27,57% difícil 

2 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 
parte do Componente Específico? 

47,26% médio 

37,08% difícil 

3 - Considerando a extensão da prova, em 
relação ao tempo total, você considera que a 
prova foi: 

56,39% adequada 

23,55% longa 

4 - Os enunciados das questões da prova na 
parte de Formação Geral estavam claros e 
objetivos? 

52,90% sim, a maioria 

19,31% sim, todos 

5 - Os enunciados das questões na parte do 
Componente Específico estavam claros e 
objetivos? 

52,30% sim, a maioria 

17,31% apenas cerca da metade 

6 - As informações/instruções fornecidas para a 
resolução das questões foram suficientes para 
resolvê-las? 

46,36% sim, na maioria delas 

27,05% sim, em todas elas 

7 - Você se deparou com alguma dificuldade ao 
responder à prova. Qual? 

36,71% desconhecimento do conteúdo 

34,65% forma diferente de abordagem do 

conteúdo 

8 - Considerando apenas as questões objetivas 
da prova, você percebeu que: 

39,53% não estudou ainda a maioria desses 

conteúdos 

33,14% estudou e aprendeu muitos desses 

conteúdos 
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9 - Qual foi o tempo gasto por você para 
concluir a prova? 

38,17% entre duas e três horas. 

27,93% entre uma e duas horas 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Mais de 60% dos estudantes se declararam solteiros (gráfico 75) e se 

consideram brancos, acompanhado de pardos, negros, amarelos e indígenas (gráfico 

76).  

Gráfico 75 - Estado civil (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 76 - Como você se considera (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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No gráfico 77, é possível observar a questão “com quem mora atualmente”. 

Para essa, a resposta com maior número é “com os pais e/ou outros parente”, com 

143.385 estudantes, acompanhado de “com esposo(a) e/ou filho(a)”. 

Gráfico 77 - Com quem mora atualmente (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A renda mensal “até 3 salários mínimos” apresentou o maior número de 

resposta (99.363), seguido da resposta “de 3 a 10 salários mínimos", com 95.020, 

conforme observado no gráfico 78. 

Gráfico 78 - Renda mensal (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No gráfico 79, é possível verificar que 150.054 estudantes cursaram sem bolsa 

de estudo, o que representa em torno de 66% dos estudantes.  
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Gráfico 79 - Bolsa de estudo (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Comparando a escolaridade do pai e da mãe, é possível observar que a mãe 

apresenta formação superior ao pai. Às mães, a resposta mais indicada foi “ensino 

médio”, enquanto que os pais apresentam como primeira resposta “ensino 

fundamental: de 1ª a 4ª série”. 

Gráfico 80 - Escolaridade do pai (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 81 - Escolaridade da mãe (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Cerca de 63% dos estudantes declaram serem provenientes de escolas do 

ensino médio categorizadas como escola pública (gráfico 82), sendo que o tipo de 

curso com maior ênfase é o comum (gráfico 83). 

Gráfico 82 - Tipo de escola do ensino médio (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 83 - Tipo de curso do ensino médio (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A pergunta relativa a quantidade de livros lidos por ano, apresentada no gráfico 

84, demonstrou que 73.044 estudantes leem no máximo 2 livros, tendo como segunda 

resposta entre três e cinco livros (71.895). 

Gráfico 84 - Quantidade de livros (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Cerca de 94% dos estudantes declararam estudarem por uma ou mais horas 

por semana, de acordo com o gráfico 85. 
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Gráfico 85 - Quantidade de horas de estudo por semana (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Após configurar a ferramenta de mineração de dados com as variáveis 

apresentadas acima, foi identificado que a questão 8 de percepção (considerando 

apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que) e o curso possuem 

relevância sobre a faixa de nota. 

Portanto, a ferramenta identificou que, para a maioria dos cursos, a faixa com 

maior probabilidade é “maior que 30 e menor ou igual a 50”, porém, para alguns 

cursos, foi possível identificar algumas correlações com a resposta 8 das perguntas 

de percepção. 

Conforme apresentado na figura 45, o curso de Letras, quando respondido “E” 

(estudou e aprendeu todos esses conteúdos) para a questão 8, possui uma 

probabilidade maior dos estudantes ficarem na faixa “maior que 50 e menor ou igual 

a 70”, enquanto que para as demais respostas a faixa com maior probabilidade é 

“maior que 30 e menor ou igual 50”. 
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Figura 45 - Curso de letras (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Outro curso apontado foi o de Tecnologia em Automação. Observa-se, na figura 

46, que as respostas da questão 8 de percepção, quando respondida como “D” 

(estudou e aprendeu muitos desses conteúdos), apresentam probabilidade de ficarem 

na faixa “maior que 30 e menor ou igual a 50”, enquanto que para as demais respostas 

a faixa é “maior que 10 e menor ou igual a 30”. 

Figura 46 - Curso tecnologia em automação (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Da mesma forma que o curso Tecnologia em Automação, o curso de Química 

possui maior probabilidade de ficar na faixa “maior que 10 e menor ou igual a 30” 

quando a resposta é “A” (não estudou ainda a maioria desses conteúdos) ou “B” 

(estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu). Para as demais respostas, 

a faixa é “maior que 30 e menor ou igual a 50” (figura 47). 

Figura 47 - Curso de química (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para o curso de Engenharia (grupo I), se a resposta da questão 8 for “D” 

(estudou e aprendeu muitos desses conteúdos) ou “E” (estudou e aprendeu todos 

esses conteúdos), a faixa provável é “maior que 30 e menor ou igual a 50”, enquanto 

que para as demais respostas é a faixa “maior que 10 e menor ou igual a 30” (figura 

48). 

Figura 48 - Curso de engenharia (grupo VI) (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A ferramenta apontou que o curso de Ciências Sociais, quando apresenta 

resposta “D” (estudou e aprendeu muitos desses conteúdos) tem maior chance de se 
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enquadrar na faixa “maior que 50 e menor ou igual a 70”, enquanto que nas demais 

respostas a faixa “maior que 30 e menor ou igual a 50”. 

Figura 49 - Curso ciências sociais (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Por fim, para os cursos de Pedagogia e História, quando apresentam resposta 

“E” para a questão 8, a faixa de maior probabilidade é “maior que 50 e menor ou igual 

a 70”. Para o curso de Pedagogia, a resposta “D” também se enquadra na mesma 

faixa, porém, para ambos os cursos, as demais respostas ficam na faixa “maior que 

30 e menor ou igual a 50”. 

Figura 50 - Curso pedagogia (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Figura 51 - Curso história (2008) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

5.6.1 Concluintes – Predição faixa de nota da prova 

Ao trabalhar com os dados somente dos concluintes, a única variável que foi 

encontrada com maior vínculo com a faixa de nota é a variável “curso”. Para tal, a 

ferramenta apontou que os cursos de Ciências Sociais, Pedagogia e Tecnologia em 

Saneamento possuem maior probabilidade de tirar uma nota maior do que os demais 

cursos. 

5.6.2 Ingressantes – Predição faixa de nota da prova 

Da mesma forma que os concluintes, para os ingressantes a única variável 

identificada foi o curso. Assim, é possível identificar que os cursos com maior 

probabilidade de ficarem em uma faixa de nota baixa, inferior a 30 pontos, são os 

cursos: Tecnologia em Automação, Engenharia (grupo VI) e Química. Os demais 

apresentam probabilidade da faixa “maior que 30 e menor ou igual a 50”. 
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5.7 Análise do ENADE ano 2009 

O ano de 2009 apresentou 994.270 inscritos, distribuídos nos cursos de: 

Administração, Direito, Comunicação Social, Ciências Econômicas, Psicologia, 

Ciências Contábeis, Design, Turismo, Teatro, Música, Arquivologia, Biblioteconomia, 

Secretariado Executivo, Relações Internacionais, Estatística, Tecnologia em Design 

de Moda, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em 

Gastronomia e Tecnologia em Gestão de Turismo. 

Dentre os inscritos, 386.282 são concluintes e 607.988 ingressantes. Seguindo 

a mesma representatividade dos anos anteriores, o sexo feminino é composto por 

maior número do que o sexo masculino, sendo 557.352 e 436.918 respectivamente. 

Estiveram presentes no dia da prova e a responderam 761.083 estudantes; os demais 

foram considerados ausentes ou entregaram a prova em branco. 

Para as análises a seguir, foram considerados apenas os estudantes que 

responderam a todas as questões utilizadas do questionário socioeconômico e de 

percepção. 

Assim, a quantidade de estudantes por categoria de IES, demonstrado no 

gráfico 86, tem como maior número de resposta a categoria privada (87%), seguido 

de federal (7%), estadual (4%) e municipal (2%). 

Gráfico 86 - Quantidade de estudante por categoria de IES (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Analisando os estudantes que responderam a todas as questões que serão 

trabalhadas por tipo de instituição, foi possível identificar que universidade e faculdade 

apresentam o maior número de inscrições, possuindo respectivamente, 44% e 41% 

(gráfico 87). 

Gráfico 87 - Quantidade de estudante por tipo de IES (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso que apresentou o maior número de estudantes foi o de Administração, 

com 221.479 estudantes, seguido pelo curso de Direito, com 174.496 estudantes. 
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Gráfico 88 - Quantidade de estudante por curso (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A região sudeste, conforme anos anteriores, apresenta o maior número de 

estudantes, representando 49% do total selecionado para análise. Em seguida, tem-

se as regiões sul (21%), nordeste (15%), centro-oeste (10%) e norte (5%), conforme 

pode ser observado no gráfico 89. 
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Gráfico 89 - Quantidade de estudante por região (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No gráfico 90, é possível observar a quantidade de estudantes por faixa de 

nota. A faixa “maior que 30 e menor ou igual a 50” apresenta 43% dos dados 

selecionados. Em seguida, tem-se a presença das faixas “maior que 10 e menor ou 

igual a 30” (28%), e “maior que 50 e menor ou igual a 70” (24%). 

Gráfico 90 - Quantidade de estudante por faixa de nota (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
 

Se analisado a faixa de nota por tipo de inscrição (ingressante ou concluinte), 

pode ser observado no gráfico 91 que os ingressantes se concentram, em sua maioria, 
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nas faixas de 10 a 50. Já os concluintes estão espalhados, em sua maioria, nas faixas 

de 10 a 70. 

Gráfico 91 - Quantidade de estudante por faixa de nota e tipo de inscrição (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No quadro 28, é possível verificar as principais respostas das questões de 

percepção da prova. 

Quadro 28 - Percepção da prova (2009) 

Questões Principais respostas 

1 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 

parte de Formação Geral? 

57,75% médio 

23,33% difícil 

2 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 

parte do Componente Específico? 

52,86% médio 

32,93% difícil 

3 - Considerando a extensão da prova, em 

relação ao tempo total, você considera que a 

prova foi: 

59,24% adequada 

22,84% longa 

4 - Os enunciados das questões da prova na 

parte de Formação Geral estavam claros e 

objetivos? 

52,42% sim, a maioria 

21,65% sim, todos 

5 - Os enunciados das questões na parte do 

Componente Específico estavam claros e 

objetivos? 

52,97% sim, a maioria 

18,29% sim, todos 

6 - As informações/instruções fornecidas para a 

resolução das questões foram suficientes para 

resolvê-las? 

47,26% sim, na maioria delas 

29,28% sim, em todas elas 
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7 - Você se deparou com alguma dificuldade ao 

responder à prova. Qual? 

35,72% forma diferente de abordagem do 

conteúdo 

28,00% desconhecimento do conteúdo 

8 - Considerando apenas as questões objetivas 

da prova, você percebeu que: 

38,44% estudou e aprendeu muitos desses 

conteúdos 

33,28% não estudo ainda a maioria desses 

conteúdos 

9 - Qual foi o tempo gasto por você para 

concluir a prova? 

37,29% entre uma e duas horas 

35,86% entre duas e três horas 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Analisando as questões socioeconômicas, foi possível verificar que 74% dos 

estudantes se declararam solteiros (gráfico 92). 

Gráfico 92 - Estado civil (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Como em todas as edições do ENADE analisadas até o momento, o maior 

número de estudantes se declaram como branco. Para esse ano, o número foi de 

63%, tendo em seguida 27% de pardo(a)/mulato(a), 8% de negro(a), 1% de 

amarelo(a) e 1% de indígena. 
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Gráfico 93 - Como você se considera (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Dos selecionados para análise, 66% declararam que moram atualmente com 

os pais ou outros parentes (gráfico 94). 

Gráfico 94 – Com quem mora atualmente (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A renda mensal apresentou duas faixas com maior quantidade de resposta, 

ficando em primeiro, com 49%, a renda de 3 a 10 salários-mínimos, e 42%, até 3 

salários-mínimos (gráfico 95). 
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Gráfico 95 – Renda mensal (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para a questão bolsa de estudos, 66% indicaram não possuir nenhuma bolsa, 

17% possuem bolsa integral de entidades externas e 12% possuem bolsas oferecidas 

pelas próprias instituições. 

Gráfico 96 – Bolsa de estudos (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

 

Com relação à escolaridade dos pais, foi identificado que as mães 

apresentaram 31% com resposta ensino médio, enquanto que os pais, 31% ensino 
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fundamental de 1º a 4º série. Se observado também as demais respostas, nota-se que 

as mães possuem uma melhor formação do que os pais. 

Gráfico 97 – Escolaridade do pai (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 98 – Escolaridade da mãe (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de escola frequentada no ensino médio apontada por 69% das respostas 

é “todo em escola pública”, e apenas 19% indicaram que estudaram todo o ensino 

médio em escola privada, conforme observado no gráfico 99.  
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Gráfico 99 – Tipo de escola do ensino médio (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Verifica-se também que o curso frequentado no ensino médio, em 77% das 

respostas, era o curso comum e, apenas 13% indicaram que fizeram o ensino médio 

profissionalizante técnico (gráfico 100). 

Gráfico 100 – Tipo de curso do ensino médio (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Na quantidade de livros lidos durante o ano, obtiveram-se 37% das respostas 

como “no máximo dois”; e 32%, como “entre três e cinco”. Também foi apontado pelos 

estudantes que 88% se dedicam de uma ou mais horas de estudo semanalmente, 

enquanto que os demais apenas assistem às aulas. 
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Gráfico 101 – Quantidade de livros que leu no ano (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 102 – Quantidade de horas de estudo semanal (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Quando aplicada a ferramenta de mineração a fim de predizer a faixa de nota, 

identificou-se que apenas a variável “curso” tem uma forte correlação com a faixa de 

nota. Portanto, a ferramenta de mineração de dados apontou que os cursos de 

Turismo e Tecnologia em Gestão de Turismo possuem uma maior probabilidade de 

estarem associados a faixa de nota “maior que 50 e menor ou igual a 70”. 

Outra informação apontada pela ferramenta ocorreu para os cursos de Ciências 

Contábeis e Estatística, na qual esses cursos aparecem com maior probabilidade de 

se relacionar a faixa “maior que 10 e menor ou igual a 30”.  
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5.7.1 Concluintes – Predição faixa de nota da prova 

Ao separar os dados e trabalhar apenas com os concluintes, foi possível 

identificar que as variáveis: questão 8 de percepção da prova (Considerando apenas 

as questões objetivas da prova, você percebeu que) e curso, são as com maior 

associação para com a faixa de nota. 

Para tanto, foi possível identificar que, quando a resposta é “A” (não estudou 

ainda a maioria desses conteúdos) e o curso Administração ou Ciências Contábeis, a 

chance de o estudante ficar na faixa “maior que 10 e menor ou igual a 30” é maior que 

as demais faixas, conforme ilustrado na figura 52.  

Figura 52 - Mineração dos concluintes (2009) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para a resposta “B” (estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu) 

da questão 8 de percepção, a ferramenta apontou que os alunos dos cursos Ciências 

Contábeis e Ciências Econômicas têm com maior probabilidade a faixa “maior que 10 

e menor ou igual a 30”. Já para os cursos de Administração e Tecnologia em Gestão 

Financeira a faixa é “maior que 30 e menor ou igual a 50”. 

Figura 53 - Mineração dos concluintes (2009) - parte 2 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Outra informação identificada está associada à resposta “D” (estudou e 

aprendeu muitos desses conteúdos). Para essa, se o curso for Psicologia ou Turismo, 
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a probabilidade é que a faixa de nota seja “maior que 50 e menor ou igual a 70”. Já 

para os demais cursos, a faixa é “maior que 30 e menor ou igual a 50”. Vale destacar 

que a árvore da resposta D ficou muito grande, então a mesma não foi inserida no 

texto. 

A resposta “C” (estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu) 

apresenta que Ciências Contábeis está associado com a faixa “maior que 10 e menor 

ou igual a 30”; Relações Internacionais, com a faixa “maior que 50 e menor ou igual a 

70”; e Administração e Ciências Econômicas, a faixa “maior que 30 e menor ou igual 

a 50”. 

Figura 54 - Mineração dos concluintes (2009) - parte 3 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

5.7.2 Ingressantes – Predição faixa de nota da prova 

Para os ingressantes, a ferramenta encontrou apenas a variável “curso” com 

maior impacto para a probabilidade da faixa de nota. Apontou-se que os cursos de 

Ciências Contábeis e Administração estão na faixa “maior que 10 e menor ou igual a 

30”. Já os cursos de Turismo e Gestão de Turismo estão na faixa de nota “maior que 

50 e menor ou igual a 70”. 

O que chamou a atenção foram os cursos de Turismo e Gestão de Turismo, 

tendo em vista que para esses, mesmo separando os ingressantes dos concluintes, 

há alta probabilidade dos ingressantes tirarem nota superior a 50. 

5.8 Análise do ENADE ano 2010 

Para a o ENADE de 2010, os cursos avaliados foram: Medicina Veterinária, 

Odontologia, Medicina, Agronomia, Farmácia, Enfermagem, Fonoaudiologia, 

Nutrição, Educação Física, Fisioterapia, Serviço Social, Zootecnia, Terapia 

Ocupacional, Biomedicina, Tecnologia em Radiologia, Tecnologia em Agroindústria, 
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Tecnologia em Agronegócios, Tecnologia em Gestão Hospitalar e Tecnologia em 

Gestão Ambiental. 

Foram inscritos 422.896 estudantes, sendo 161.151 concluintes e 261.745 

ingressantes. 342.538 estiveram presentes no dia da prova e a realizaram, sendo os 

demais classificados como ausentes ou que entregaram a prova em branco. O sexo 

feminino, como em todas as edições passadas do ENADE, tem uma maior 

representatividade. Para esse ano, foram 300.762 estudantes do sexo feminino e 

122.134 do sexo masculino. 

Selecionando apenas os estudantes que responderam todas as questões que 

serão trabalhadas, foi possível identificar que 75% são oriundos da categoria de IES 

privada (gráfico 103). 

Gráfico 103 - Quantidade de estudantes por categoria de IES (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A Universidade continua sendo o tipo de IES a receber o maior número de 

inscrições, sendo 233.300 estudantes, acompanhado de Faculdades (122.794) e de 

Centros Universitários (66.802), conforme gráfico 104. 
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Gráfico 104 - Quantidade de estudantes por tipo de IES (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Os cursos que mais apresentaram estudantes foram o de Enfermagem, com 

86.856 estudantes, e Serviço Social, com 65.359 estudantes, conforme demonstrado 

no gráfico 105. 

Gráfico 105 - Quantidade de estudantes por curso (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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A região sudeste apresenta 178.199 estudantes (gráfico 106), seguida das 

regiões sul, nordeste, norte e centro-oeste. A faixa de nota na qual mais se 

concentram os estudantes é a “maior que 30 e menor ou igual a 50”, com 171.282 

estudantes (gráfico 107). 

Gráfico 106 - Quantidade de estudante por região (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 107 - Quantidade de estudante por faixa de nota (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Se referenciada a faixa de nota com o tipo da inscrição (gráfico 108), é possível 

verificar a presença dos concluintes com maior concentração nas faixas de nota de 

30 a 70. Enquanto que os ingressantes estão nas faixas de 0 a 50 (gráfico 108). 
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Gráfico 108 - Quantidade de estudante por faixa de nota e tido de inscrição (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No quadro 29, é possível verificar as principais respostas das questões de 

percepção da prova. 

Quadro 29 - Percepção da prova (2010) 

Questões Principais respostas 

1 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 

parte de Formação Geral? 

62,42% médio 

20,98% difícil 

2 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 

parte do Componente Específico? 

51,13% médio 

35,67% difícil 

3 - Considerando a extensão da prova, em 

relação ao tempo total, você considera que a 

prova foi: 

57,29% adequada 

24,73% longa 

4 - Os enunciados das questões da prova na 

parte de Formação Geral estavam claros e 

objetivos? 

53,94% sim, a maioria 

22,35% sim, todos 

5 - Os enunciados das questões na parte do 

Componente Específico estavam claros e 

objetivos? 

54,59% sim, a maioria 

21,49% sim, todos 

6 - As informações/instruções fornecidas para a 

resolução das questões foram suficientes para 

resolvê-las? 

47,25% sim, a maioria delas 

30,74% sim, em todas elas 

7 - Você se deparou com alguma dificuldade ao 

responder à prova. Qual? 

36,39% desconhecimento do conteúdo 

33,92% forma diferente de abordagem do 

conteúdo 
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8 - Considerando apenas as questões objetivas 

da prova, você percebeu que: 

40,73% não estudou ainda a maioria desses 

conteúdos 

36,78% estudou e aprendeu muitos desses 

conteúdos 

9 - Qual foi o tempo gasto por você para 

concluir a prova? 

38,13% entre duas e três horas 

29,74% entre três e quatro horas 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Dentre os estudantes selecionados para aplicação da ferramenta, 80% 

representam o estado civil solteiro(a), seguido por casado(a), com 15% (gráfico 109). 

Gráfico 109 - Estado civil (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No gráfico 110, é possível verificar que 63% dos estudantes responderam que 

se consideram brancos, seguido de 28% de pardos/mulatos, 7% negros, 2% amarelos 

e menos de 1% indígena. 
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Gráfico 110 - Como você se considera (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Dos estudantes selecionados, 62% responderem que moram com os pais e/ou 

outros parentes, conforme pode ser observado no gráfico 111. 

Gráfico 111 - Com que mora atualmente (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A renda mensal dos estudantes ficou com 46% de 3 a 10 salários mínimos e 

42% com até 3 salários mínimos (gráfico 112). 
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Gráfico 112 - Renda mensal (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de bolsa revela que 67% dos estudantes não têm nenhuma bolsa, 

seguido de 15% de bolsa integral ou parcial oferecidas por entidades externas, 10% 

de bolsa integral ou parcial da própria instituição, 7% FIES e 1% outros (gráfico 113). 

Gráfico 113 - Bolsa de estudo (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Se analisada a escolaridade dos pais, observa-se que ambos tiveram como 

primeira resposta “ensino médio”, sendo 33% das respostas da escolaridade da mãe, 

e 32%, do pai. Porém, a segunda opção de resposta com maior percentual é 26% 

para os pais com a escolaridade “ensino fundamental: de 1ª a 4ª série” e para as mães 

29% “superior”.  

Gráfico 114 - Escolaridade do pai (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 115 - Escolaridade da mãe (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Para a questão tipo de escola do ensino médio, 53% apontaram que são 

oriundos da escola pública, e 34%, de escola particular (privada). 

Gráfico 116 - Tipo de escola do ensino médio (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de curso do ensino médio mais frequentado pelos estudantes é o 

comum/regular, apresentando 83% dos estudantes. Apenas 8% declararam serem 

oriundos do profissionalizante técnico (gráfico 117).  

Gráfico 117 - Tipo de curso do ensino médio (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Sobre a quantidade de livros lidos por ano, cerca de 38% das respostas 

apontaram no máximo dois e 31% entre três e cinco (gráfico 118). Também, 97% 

responderam que dedicam uma ou mais horas por semana aos seus estudos (gráfico 

119). 

Gráfico 118 - Quantidade de livros que leu por ano (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 119 - Quantidade horas de estudo por semana (2010) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Quando aplicada a ferramenta de mineração de dados, as variáveis apontadas 

pelo seu alto grau de associação a faixa de nota foram: ano de conclusão do ensino 

médio, idade, questão 8 de percepção (considerando apenas as questões objetivas 

da prova, você percebeu que) e tipo de inscrição no ENADE. 

Assim, foi possível observar, conforme figura 55, que os concluintes que 

responderam a alternativa “E” (estudou e aprendeu todos esses conteúdos) para a 

questão 8 de percepção possuem maior probabilidade de entrar na faixa de nota 

“maior que 50 e menor ou igual a 70”, enquanto que para as demais repostas ou tipo 

de inscrição ficam na faixa “maior que 30 e menor ou igual a 50”. 

Figura 55 - Mineração ENADE 2010 – primeiro e segundo nível 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Se expandir a árvore no nó dos concluintes que escolheram resposta “E”, nota-

se outros vínculos mais detalhados, utilizando a variável “ano de conclusão do ensino 

médio”. 

Conforme é detalhado na figura 56, os concluintes do ensino médio de anos 

diferentes de 2003 e 2004 apresentam faixa “maior que 30 e menor ou igual a 50”, ou 

seja, os estudantes que responderam “E” na questão 8 e se formaram no ensino médio 

em 2003 ou 2004 apresentam maior probabilidade de ficar numa faixa de nota maior 

(entre 50 a 70), enquanto que os demais estão na faixa de 30 a 50. 

Figura 56 - Mineração ENADE 2010 – concluintes -questão 8 - resposta E 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para os concluintes que optaram pela resposta “D” (estudou e aprendeu muitos 

desses conteúdos) da questão 8, foi possível observar as seguintes regras: 

 Resposta “D” e ano de conclusão 2004, a faixa de maior probabilidade é 

“Maior que 50 e menor ou igual a 70” 

 Resposta “D”, idade 25 anos e ano de conclusão do ensino médio igual 

a 2005, a faixa de maior probabilidade é “maior que 30 e menor ou igual 

a 50”; se o ano não for 2005, a faixa é “maior que 50 e menor ou igual a 

70”. 
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Figura 57 - Mineração ENADE 2010 – concluintes – questão 8 - resposta D 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Se expandida a resposta “B” (estudou alguns desses conteúdos, mas não os 

aprendeu) da questão 8 para os ingressantes, observa-se que o ano de conclusão do 

ensino médio também influência. Assim, na figura 58, é possível analisar que, se o 

estudante é ingressante, a resposta da questão 8 for “B” e o ano de conclusão for 

2009, a faixa de maior probabilidade é “maior que 10 e menor ou igual a 30”, enquanto 

para os demais anos a faixa é “maior que 30 e menor ou igual a 50”. 

Figura 58 - Mineração ENADE 2010 – ingressantes – questão 8 – resposta B 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

5.8.1 Concluintes – Predição faixa de nota da prova 

Apenas a variável “curso” foi destacada pela ferramenta, a qual apontou que os 

cursos: Tecnologia em Agroindústria, Zootecnia, Medicina Veterinária, Agronomia, 

Odontologia, Fonoaudiologia, Enfermagem e Medicina têm a maior chance de ficar 

com a faixa de nota “maior que 50 e menor ou igual a 70”, enquanto que nos demais 

a faixa é “maior que 30 e menor ou igual a 50”. 
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5.8.2 Ingressantes – Predição faixa de nota da prova 

Foi identificado que a questão 9 da percepção da prova (qual foi o tempo gasto 

por você para concluir a prova) tem maior correlação com a faixa de nota. Para tal, na 

figura 59, verifica-se que a resposta “A” (menos de uma hora) se correlaciona à faixa 

“maior que 10 e menor ou igual a 30”; já as demais à faixa “maior que 30 e menor ou 

igual a 50”. 

Figura 59 - Mineração ingressantes ENADE 2010 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

5.9 Análise do ENADE ano 2011 

O ano de 2011 marcou o ENADE por dispensar da realização da prova os 

ingressantes. Assim, do ano de 2011 a 2014, aplica-se a ferramenta de mineração de 

dados apenas uma única vez, tratando apenas dos concluintes. 

Em uma análise preliminar, foi identificado que 376.180 estudantes concluintes 

foram inscritos para realização da prova. Desses, 302.098 realizaram a prova 

respondendo as questões, e o restante a entregou em branco ou não compareceram 

no dia da prova. 
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Como analisado anteriormente, o sexo feminino obteve 219.907 (58,45%) 

estudantes, e o masculino, 156.221 (41,52%). Dos inscritos, 52 não informaram o 

sexo. 

A categoria de IES que mais tem inscrições foi “privada sem fins lucrativos”, 

representando cerca de 37% das inscrições. As outras categorias com maior 

representatividade foram “privada com fins lucrativos”, “federal” e “estadual”, conforme 

pode ser observado no gráfico 120. 

Gráfico 120 - Quantidade de estudante por categoria de IES (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de IES que mais obteve inscrição foi “universidade”, representando 63% 

das inscrições (gráfico 121).  
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Gráfico 121 - Quantidade de estudante por tipo de IES (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso de Pedagogia (licenciatura) se destacou por ser o curso com maior 

número de inscritos dentre os estudantes que responderam as questões de percepção 

e todas as questões comuns identificadas do questionário socioeconômico. 
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Gráfico 122 - Quantidade de estudante por curso (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A região sudeste corresponde a 44% dos selecionados para análise, 

acompanhado por 22% do sul, 17% do nordeste, 9% do norte e 8% do centro-oeste 

(gráfico 123). 
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Gráfico 123 - Quantidade de estudante por região (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A faixa de nota em que mais os estudantes se encaixaram foi “maior que 30 e 

menor ou igual a 50”, representando 37% das inscrições. A segunda faixa, com 23%, 

foi “Maior que 50 e menor ou igual a 70”, e com 22%, “menor ou igual a 10”, conforme 

demonstrado no gráfico 124. 

Gráfico 124 - Quantidade de estudantes por faixa de nota (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No quadro 30, é possível verificar as principais respostas das questões de 

percepção da prova. 
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Quadro 30 - Percepção da prova (2011) 

Questão Principais respostas 

Qual o grau de dificuldade desta prova na parte 

de Formação Geral? 

59,76% médio 

22,62% difícil 

Qual o grau de dificuldade desta prova na parte 

do Componente Específico? 

54,91% médio 

31,98% difícil 

Considerando a extensão da prova, em relação 

ao tempo total, você considera que a prova foi: 

50,81% adequada 

25,74% longa 

Os enunciados das questões da prova na parte 

de Formação Geral estavam claros e objetivos? 

53,83% sim, a maioria 

20,15% sim, todos 

Os enunciados das questões na parte do 

Componente Específico estavam claros e 

objetivos? 

54,09% sim, a maioria 

18,65% sim, todos 

As informações/instruções fornecidas para a 

resolução das questões foram suficientes para 

resolvê-las? 

48,01% sim, a maioria delas 

28,18% sim, em todas elas 

Você se deparou com alguma dificuldade ao 

responder à prova. Qual? 

44,78% forma diferente de abordagem do 

conteúdo 

20,59% falta de motivação para fazer a prova 

Considerando apenas as questões objetivas da 

prova, você percebeu que: 

56,47% estudou e aprendeu muitos desses 

conteúdos 

16,31% estudou a maioria desses conteúdos, 

mas não os aprendeu 

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a 

prova? 

35,70% entre duas e três horas 

33,51% entre três e quatro horas 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Ao trabalhar com as questões socioeconômicas comuns em todos os anos de 

aplicação, foi verificado que o estado civil “solteiro(a)” obteve 65% das inscrições 

(gráfico 125), bem como 59% se consideraram branco(a) (gráfico 126). 
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Gráfico 125 - Estado civil (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 126 - Como você se considera (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A questão “com quem mora atualmente” demonstrou que 53% dos 

respondentes indicaram “com os pais e(ou) com outros parentes”, tendo como 

segunda resposta a opção “com esposo(a) e/ou filho(a)”, 34%. 
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Gráfico 127 - Com quem mora atualmente (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No gráfico 128, é possível verificar a resposta da renda mensal. Para essa, 49% 

indicaram a renda “de 3 a 10 salários mínimos”, e 37%, “até 3 salários mínimos”. 

Gráfico 128 - Renda mensal (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Cerca de 76% dos concluintes indicaram não receber nenhum tipo de bolsa, 

sendo apenas 24% com algum tipo de bolsa, conforme gráfico 129.  
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Gráfico 129 - Bolsa de estudo (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Tanto o pai (gráfico 130) quanto a mãe (gráfico 131) apresentaram quase que 

a mesma proporção de escolaridade, sendo a principal resposta “ensino fundamental: 

de 1ª a 4ª série”, seguida de “ensino médio”, “superior”, “ensino fundamental: de 5ª a 

8ª série” e nenhuma escolaridade. 

Gráfico 130 - Escolaridade do pai (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 131 - Escolaridade da mãe (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de ensino médio mais frequentado pelos respondentes foi “todo em 

escola pública”, com 66% das respostas, seguido de 24% “todo em escola privada 

(particular)”. 

Gráfico 132 - Tipo de escola do ensino médio (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No que tange ao ensino médio, o curso comum ou de educação geral apresenta 

70% das indicações, sendo apenas 24% provenientes de profissionalizante/técnico, 

conforme pode ser verificado no gráfico 133. 
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Gráfico 133 - Tipo de curso do ensino médio (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A quantidade de livros lidos por ano apresentou 100.643 (33%) respostas para 

“entre três e cinco”, e 96.269 (31)% para “no máximo dois”. Já a dedicação aos 

estudos semanais apresenta que cerca de 95% se dedicam por de uma ou mais horas 

(gráfico 135). 

Gráfico 134 - Quantidade de livros que leu por ano (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 135 - Quantidade de horas de estudo por semana (2011) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Quando utilizadas as variáveis na ferramenta de mineração de dados, a fim de 

predizer a faixa de notas, foi identificado que apenas a variável “curso” apresentou 

uma alta correlação. Assim, foi possível verificar que os cursos de Pedagogia 

(licenciatura), Educação Física (licenciatura), Artes Visuais (licenciatura) e Música 

(licenciatura) estão mais associados a faixa de nota “maior que 50 e menor ou igual a 

70”. 

Já o curso de Computação (bacharelado) se destacou pelas baixas notas, 

estando esse mais associado a faixa de nota “maior que 10 e menor ou igual a 30”. 

Os demais cursos apresentaram como maior probabilidade a faixa de nota “maior que 

30 e menor ou igual a 50”. 

5.10 Análise do ENADE ano 2012 

O ENADE de 2012 apresentou 587.351 inscrições, sendo que dessas 328.836 

eram do sexo feminino, e 258.515, do sexo masculino. Dentre os inscritos, 469.460 

estiveram presentes no dia da prova; os demais foram classificados como ausentes 

ou com algum problema na prova (problema administrativo e/ou a entregou em 

branco). 
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As instituições categorizadas como privadas representam cerca de 89% das 

inscrições (519.910), sendo apenas 11% (67.441) categorizadas como públicas 

(gráfico 136). 

 

Gráfico 136 - Quantidade de estudante por categoria de IES (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

As universidades concentram 46% das inscrições, conforme demonstrado no 

gráfico 137. Em segundo lugar tem-se as faculdades, com 35%, e os centros 

universitários, com 19%. 

Gráfico 137 - Quantidade de estudante por tipo de IES (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Para o ano de 2012, os cursos de Administração e de Direito foram os que 

tiveram o maior número de inscritos, sendo 176.254 e 123.211 inscrições, 

respectivamente (gráfico 138). 

Gráfico 138 - Quantidade de estudante por curso (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Como nos demais anos, a região sudeste apresenta o maior número de 

inscritos. Para 2012, foram 47% das inscrições, seguida das regiões sul (22%), 

nordeste (15%), centro-oeste (11%) e norte (5%). 
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Gráfico 139 - Quantidade de estudante por região (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A faixa de nota com maior representatividade foi a “maior que 30 e menor ou 

igual a 50”, com 40% das inscrições, conforme demonstrado no gráfico 140.  

Gráfico 140 - Quantidade de estudante por faixa de nota (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No quadro 31, é possível verificar as principais respostas dos inscritos em 

relação à percepção sobre a prova. 
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Quadro 31 - Percepção da prova (2012) 

Questões Principais respostas 

1 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 

parte de Formação Geral? 

59,11% médio 

25,40% difícil 

2 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 

parte do Componente Específico? 

54,24% médio 

33,28% difícil 

3 - Considerando a extensão da prova, em 

relação ao tempo total, você considera que a 

prova foi: 

49,32% adequada 

25,33% longa 

4 - Os enunciados das questões da prova na 

parte de Formação Geral estavam claros e 

objetivos? 

51,02% sim, a maioria 

19,12% sim, todos 

5 - Os enunciados das questões na parte do 

Componente Específico estavam claros e 

objetivos? 

51,43% sim, a maioria 

18,17% apenas cerca da metade 

6 - As informações/instruções fornecidas para a 

resolução das questões foram suficientes para 

resolvê-las? 

46,38% sim, a maioria delas 

28,63% sim, em todas elas 

7 - Você se deparou com alguma dificuldade ao 

responder à prova. Qual? 

46,18% forma diferente de abordagem do 

conteúdo 

20,49% falta de motivação para fazer a prova 

8 - Considerando apenas as questões objetivas 

da prova, você percebeu que: 

55,73% estudou e aprendeu muitos desses 

conteúdos 

16,53% estudou a maioria desses conteúdos, 

mas não os aprendeu 

9 - Qual foi o tempo gasto por você para 

concluir a prova? 

35,53% entre duas e três horas 

28,61% entre três e quatro horas 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Para as questões socioeconômicas, dentre os respondentes, foi possível 

verificar que o estado civil solteiro representa 67% das respostas. Também foi 

identificado, conforme o gráfico 142, que 64% se consideram branco. 
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Gráfico 141 - Estado civil (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 142 - Como você se considera (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A resposta com maior destaque, para a questão “com quem mora atualmente”, 

foi “com os pais e(ou) com outros parentes”, tendo essa obtida 57% das respostas 

(gráfico 143). 
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Gráfico 143 - Com quem mora atualmente (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Mais da metade das respostas para a questão “renda mensal” indicou que os 

estudantes que vivem com renda de 3 a 10 salários mínimos (54%), seguido da 

resposta “até 3 salários mínimos” (31%). 

Gráfico 144 - Renda mensal (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Com relação ao financiamento do curso, 38% das respostas indicaram que não 

receberam nenhum tipo de bolsa de estudo. Porém, 62% das respostas indicaram 

algum tipo de bolsa, conforme pode ser observado no gráfico 145. 



251 

Gráfico 145 - Bolsa de estudo (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Pode-se notar, também, que as mães possuem uma escolaridade superior aos 

pais. 31% das respostas indicaram que os pais possuem ensino fundamental: de 1ª a 

4ª série e 29% ensino médio (gráfico 146). Para as mães, 31% indicaram ensino 

médio, e 27%, ensino fundamental: de 1ª a 4ª série (gráfico 147). 

Gráfico 146 - Escolaridade do pai (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 147 - Escolaridade da mãe (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de escola mais frequentado pelos respondentes foi a pública, com 60% 

das repostas (gráfico 148), e o tipo do curso com maior resposta é o “comum ou de 

educação geral”. 

Gráfico 148 - Tipo de escola do ensino médio (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 149 - Tipo de curso do ensino médio (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A pergunta “quantidade de livros que leu por ano” apresenta como primeira 

resposta “no máximo dois” (36%), seguido de “entre três e cinco” (32%), conforme o 

gráfico 150. A quantidade de dedicação semanal aos estudos demonstra que apenas 

9% não se dedicam e somente assistem aula. O restante se dedica, pelo menos, uma 

hora por semana (gráfico 151). 

Gráfico 150 - Quantidade de livros que leu por ano (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
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Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 151 - Quantidade de horas de estudo por semana (2012) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Quando aplicada a ferramenta de mineração de dados, para prever a faixa de 

nota, não foi possível identificar nenhuma variável com alto nível de correlação à faixa 

de nota. Assim, para o ano de 2012, a aplicação de mineração de dados não trouxe 

nenhum resultado. 

5.11 Análise do ENADE ano 2013 

Para o ENADE 2013, 196.855 estudantes foram inscritos, sendo 141.486 do 

sexo feminino, 55.360 do sexo masculino e 9 sem indicação. 167.787 participaram da 

prova, e o restante foi classificado como ausente ou com alguma restrição 

administrativa. 

As IES categorizadas como privada sem fins lucrativos e privada com fins 

lucrativos obtiveram cerca de 74% das respostas, ficando uma pequena fatia para as 

respostas: pública federal, estadual e municipal (gráfico 152). 
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Gráfico 152 - Quantidade de estudante por categoria de IES (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo de IES que mais recebeu inscrições foi a Universidade, com 57% de 

resposta. Seguido de faculdade (27%), centro universitário (15%) e IFET/CEFET (1%) 

(gráfico 153). 

Gráfico 153 - Quantidade de estudante por tipo de IES (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Os cursos que obtiveram o maior número de inscrições foram: Serviço Social e 

Enfermagem, com 41.716 e 30.289 inscrições, respectivamente, conforme detalhado 

no gráfico 154. 
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Gráfico 154 - Quantidade de estudante por curso (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A região sudeste ainda continua sendo a mais expressiva na quantidade de 

inscritos. Para esse ano, essa região representou 40% das inscrições (gráfico 155). 

Gráfico 155 - Quantidade de estudante por região (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A faixa “maior que 30 e menor ou igual a 50” englobou cerca de 40% dos 

estudantes que realizaram a prova, tendo como segunda faixa mais expressiva a 

“maior que 50 e menor ou igual a 70” (gráfico 156). 
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Gráfico 156 - Quantidade de estudante por faixa de nota (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No quadro 32, é possível verificar as questões de percepção sobre a prova e 

as principais respostas. 

Quadro 32 - Percepção da prova (2013) 

Questões Principais respostas 

1 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 

parte de Formação Geral? 

63,47% médio 

21,93% difícil 

2 - Qual o grau de dificuldade desta prova na 

parte do Componente Específico? 

61,68% médio 

27,80% difícil 

3 - Considerando a extensão da prova, em 

relação ao tempo total, você considera que a 

prova foi: 

51,04% adequada 

26,67% longa 

4 - Os enunciados das questões da prova na 

parte de Formação Geral estavam claros e 

objetivos? 

53,08% sim, a maioria 

19,13% sim, todos 

5 - Os enunciados das questões na parte do 

Componente Específico estavam claros e 

objetivos? 

56,43% sim, a maioria 

21,26% sim, todos 

6 - As informações/instruções fornecidas para a 

resolução das questões foram suficientes para 

resolvê-las? 

50,45% sim, na maioria delas 

29,03% sim, em todas elas 

7 - Você se deparou com alguma dificuldade ao 

responder à prova. Qual? 

46,12% forma diferente de abordagem do 

conteúdo 

23,16% não tive qualquer tipo de dificuldade 

para responder à prova 



258 

8 - Considerando apenas as questões objetivas 

da prova, você percebeu que: 

63,56% estudou e aprendeu muitos desses 

conteúdos 

13,08% estudou a maioria desses conteúdos, 

mas não os aprendeu 

9 - Qual foi o tempo gasto por você para 

concluir a prova? 

37,45% entre três e quatro horas 

35,41% entre duas e três horas 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Para as questões socioeconômicas dos estudantes que as responderam, foi 

identificado que 74% são solteiros (gráfico 157), e 58% se consideram brancos, 

acompanhado de 31% pardos, 8% negros, 2% amarelos e 1% indígena (gráfico 158). 

Gráfico 157 - Estado civil (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 158 - Como você se considera (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Dos respondentes, 54% declararam morar com os pais ou outros parentes 

(gráfico 159). Para a questão sobre a renda mensal, 45% indicaram viver com 3 a 10 

salários mínimos, sendo a renda até 3 salários mínimos bem próxima, com 42% 

(gráfico 160). 

Gráfico 159 - Com quem mora atualmente (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Gráfico 160 - Renda mensal (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para a questão relativa a bolsa de estudo, 63% indicaram não receber nenhum 

tipo de benefício, conforme apontado no gráfico 161. 
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Gráfico 161 - Bolsa de estudo (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Sobre a escolaridade dos pais, mais uma vez, nota-se a escolaridade das mães 

superior à dos pais, conforme pode ser identificado nos gráficos 162 e 163. Para os 

pais, as respostas que se destacaram foram: ensino médio (30%) e ensino 

fundamental: 1ª a 4ª série (28%); já para as mães: ensino médio (31%) e superior 

(28%). 

Gráfico 162 - Escolaridade do pai (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 163 - Escolaridade da mãe (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A escola pública é a principal resposta sobre o tipo de ensino médio 

frequentado, com 56%, seguido por particular, com 32% (gráfico 164). 

Gráfico 164 - Tipo da escola do ensino médio (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso comum ou de educação geral é o mais frequentado no ensino médio, 

representando 82% das respostas (gráfico 165). 



262 

Gráfico 165 - Tipo de curso do ensino médio (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para a questão “quantidade de livros que leu por ano”, 35% indicaram “no 

máximo dois”, e 32%, “entre três e cinco livros” (gráfico 166). Também foi possível 

verificar que 98% dos estudantes responderam que se dedicam pelo menos uma hora 

semanal para os estudos fora da sala de aula (gráfico 167). 

Gráfico 166 - Quantidade de livros que leu por ano (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 



263 

Gráfico 167 - Quantidade de horas de estudo semanal (2013) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Analisando as variáveis a partir de uma ferramenta de mineração de dados, foi 

identificado que as variáveis curso e idade possuem correlação com a faixa de nota 

dos estudantes. 

Isso posto, uma das probabilidades destacadas para ferramenta foi para o 

curso de Enfermagem, o qual demonstra que estudantes com idade de 56 anos 

possuem associação a faixa de nota “maior que 30 e menor ou igual a 50”, enquanto 

que as demais idades a faixa “maior que 50 e menor ou igual a 70” (figura 60).  

Nesse caso específico, quando foi explorado mais detalhadamente, ficou 

evidente que houve 10 estudantes desse curso que possuíam 56 anos de idade e 

todos ficaram na faixa entre 30 e 50. 

Figura 60 - Mineração concluintes 2013 - parte 1 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Outro curso destacado foi o de Medicina. Para esse, se a idade for 23 anos, a 

faixa de maior probabilidade é “maior que 50 e menor ou igual a 70”. Para as demais, 

“maior que 30 e menor ou igual a 50” (figura 61). 

Figura 61 - Mineração concluintes 2013 - parte 2 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso de Fisioterapia apresentou que as idades 21 e 22 anos apresentam 

probabilidade de ficar em uma faixa maior (maior que 50 e menor ou igual a 70) 

enquanto que as demais idades apresenta a faixa “maior que 30 e menor ou igual a 

50” (figura 62). 

Figura 62 - Mineração concluintes 2013 - parte 3 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

5.12 Análise do ENADE ano 2014 

O ano de 2014 apresentou 481.720 estudantes inscritos como concluintes para 

a realização da prova. Desses, 396.880 estiveram presentes no dia e responderam a 

prova, sendo os demais classificados como ausentes e/ou prova entregue em branco. 
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Como nos demais anos, o sexo feminino apresentou quantidade maior de 

estudantes do que o masculino, sendo 275.649 contra 206.044. Vale destacar que 27 

estudantes foram inscritos sem a declaração do sexo. 

Quando se verifica a categoria de IES (gráfico 168), nota-se o grande volume 

de estudantes em instituições privadas, tanto sem fins lucrativos ou com fins 

lucrativos, representando cerca de 54% das inscrições. 

Nota-se, também, que as universidades representam 62% do tipo de IES as 

quais os estudantes estão vinculados, além: das faculdades (21%), centros 

universitários (14%), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (3%) e 

Centro Federal de Educação e Tecnologia (menor que 1%), como visto no gráfico 169. 

Gráfico 168 - Quantidade de estudante por categoria de IES (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 169 - Quantidade de estudante por tipo de IES (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O curso de Pedagogia se destaca pela superioridade de inscrições, sendo este 

responsável por cerca de 27% dos estudantes concluintes, conforme pode ser 

verificado no gráfico 170. 
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Gráfico 170 - Quantidade de estudante por curso (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Quando verificada as inscrições pela região, nota-se que o sudeste representa 

45%, seguido por nordeste (20%), sul (19%), centro-oeste (8%) e norte (8%). 

Gráfico 171 - Quantidade de estudante por região (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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A faixa de nota com maior concentração de estudantes é a “maior que 30 e 

menor ou igual a 50”, com uma representatividade de 39% dos estudantes que 

realizaram a prova (gráfico 172). 

Nota-se também que a segunda faixa com maior número de estudante é a 

“maior que 50 e menor ou igual a 70”, com 26% do número de inscritos que realizaram 

a prova. 

Gráfico 172 - Quantidade de estudante por faixa de nota (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No quadro 33, é possível verificar as questões e principais respostas sobre a 

percepção da prova. 

Quadro 33 - Percepção da prova (2014) 

Questões Principais respostas 

1 - Qual o grau de dificuldade desta prova 

na parte de Formação Geral? 

58,45% médio 

25,46% difícil 

2 - Qual o grau de dificuldade desta prova 

na parte do Componente Específico? 

53,64% médio 

34,84% difícil 

3 - Considerando a extensão da prova, em 

relação ao tempo total, você considera que 

a prova foi: 

48,19% adequada 

25,70% longa 

4 - Os enunciados das questões da prova 

na parte de Formação Geral estavam claros 

e objetivos? 

53,18% sim, a maioria 

20,00% sim, todos 
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5 - Os enunciados das questões na parte 

do Componente Específico estavam claros 

e objetivos? 

54,23% sim, a maioria 

18,80% sim, todos 

6 - As informações/instruções fornecidas 

para a resolução das questões foram 

suficientes para resolvê-las? 

48,80% sim, a maioria delas 

27,19% sim, em todas elas 

7 - Você se deparou com alguma 

dificuldade ao responder à prova. Qual? 

47,57% forma diferente de abordagem do 

conteúdo 

16,41% não tive qualquer tipo de 

dificuldade para responder à prova 

8 - Considerando apenas as questões 

objetivas da prova, você percebeu que: 

58,66% estudou e aprendeu muitos desses 

conteúdos 

15,23% estudou a maioria desses 

conteúdos, mas não os aprendeu 

9 - Qual foi o tempo gasto por você para 

concluir a prova? 

38,83% Entre três e quatro horas 

32,74% Entre duas e três horas 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Analisando o questionário socioeconômico dos estudantes, somente das 

questões comuns em todas edições do ENADE e com as respostas normalizadas, é 

possível verificar que o estado civil “solteiro” representa 64% do público que 

respondeu o questionário. 

Vale ressaltar que nem todos os alunos que foram inscritos acabaram 

respondendo o questionário, fazendo com que o número de respostas do 

socioeconômico seja menor que o das inscrições. Outro fator a ser considerado é que 

foram excluídos todos os estudantes que deixaram de responder alguma questão 

socioeconômica comum em todos os anos. 
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Gráfico 173 - Estado civil (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para a questão “como você se considera”, nota-se que 53% dos respondentes 

indicaram: branco, seguido de 34% pardo/mulato, 10% negro, 2% amarelo e 1% 

indígena (gráfico 174). 

Gráfico 174 - Como você se considera (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

No gráfico 175, é possível visualizar as respostas para a questão “com quem 

mora atualmente”, sendo que 49% responderam “com os pais e(ou) com outros 

parentes”, e 37%, “com esposo(a) e/ou filho(s).  
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Gráfico 175 - Com quem mora atualmente (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

As rendas mensais que mais se destacaram foram “até 3 salários-mínimos” 

(47%) e “de 3 a 10 salários-mínimos” (44%), conforme demonstrado no gráfico 176. 

Gráfico 176 - Renda mensal (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Cerca de 70% das respostas dos estudantes indicaram não possuir nenhum 

tipo de bolsa de estudo (gráfico 177). O restante é distribuído em bolsas integrais ou 

parciais oferecidas por entidades externas, oferecidas pela própria instituição, FIES e 

outras.  
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Gráfico 177 - Bolsa de estudo (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Tanto o pai quanto a mãe têm a mesma proporção de escolaridade, sendo: 

fundamental: de 1ª a 4ª série, ensino médio, superior, ensino fundamental: de 5ª a 8ª 

série e nenhuma escolaridade, respeitando essa sequência. 

Gráfico 178 - Escolaridade do pai (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 179 - Escolaridade da mãe (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A escola frequentada no ensino médio (gráfico 180) se destaca com 70% das 

respostas “todo em escola pública”, da mesma forma que o curso frequentado no 

ensino médio (gráfico 181) com maior destaque é o regular/comum, com 73% das 

inscrições. 

Gráfico 180 - Tipo de escola do ensino médio (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 181 - Tipo de curso do ensino médio (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para a pergunta “quantidade de livros que leu por ano” destacam-se as 

respostas: “no máximo dois” e “entre três e cinco”, com 33% e 32%, respectivamente 

(gráfico 182). Para a questão “quantidade de horas de estudo”, 96% responderam se 

dedicar mais de uma hora semanal (gráfico 183). 

Gráfico 182 - Quantidade de livros que leu por ano (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Gráfico 183 - Quantidade de horas de estudo semanal (2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Após analisar cada variável individualmente, foi configurado uma ferramenta de 

mineração de dados com o objetivo de predizer a variável “faixa de nota”. Nesse 

momento, essa será a única predição utilizada, com o principal objetivo de apurar a 

ferramenta e o processo de normalização das questões. 

Assim, foi identificado que a única variável que possui correlação com a faixa 

de nota é o curso, sendo destacados os cursos de Ciência da Computação 

(licenciatura), Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos e Ciências Sociais 

(bacharelado), para a faixa “maior que 50 e menor ou igual a 70”. Para os demais 

cursos, a faixa apresentada foi “maior que 30 e menor ou igual a 50”. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS DO ENADE (2004 A 2014) 

Com a padronização e criação de uma base de dados normalizada para todos 

os anos analisados anteriormente, foi possível aplicar a ferramenta de mineração de 

dados com o intuito de analisar os dados de todos os anos juntos. 

Para tanto, foram filtrados apenas os alunos concluintes, dado que, a partir do 

ano de 2011, os ingressantes não participaram da prova. Ademais, da mesma forma 

que foi realizado individualmente, foram utilizadas apenas as inscrições dos 

estudantes que responderam às questões selecionadas no questionário 

socioeconômico. 

Portanto, em um primeiro momento, sentiu-se a necessidade de normalizar a 

categoria de IESs disponíveis nesses anos, porque, conforme listado no quadro 34, a 

mesma categoria possuía diversas grafias, dependendo do seu ano de aplicação. 

Desta forma, devido aos “microdados” do ano de 2010 e 2012 apresentarem 

apenas dois tipos de categorias (privada e pública), as categorias foram normalizadas 

somente nessas duas, conforme pode ser observado no quadro 34. 

Quadro 34 - Normalização categoria IES (2004 a 2014) 

Categorias de IES – 2004 a 2014 Normalização 

Estadual Pública 

Federal Pública 

Municipal Pública 

Particular Privada 

Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com 
fins lucrativos - Associação de Utilidade 
Pública 

Privada 

Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com 
fins lucrativos - Sociedade Civil 

Privada 

Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com 
fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou 
Comercial 

Privada 

Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem 
fins lucrativos - Associação de Utilidade 
Pública 

Privada 

Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem 
fins lucrativos - Fundação 

Privada 

Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem 
fins lucrativos - Sociedade 

Privada 

Pessoa Jurídica de Direito Público - 
Estadual 

Pública 

Pessoa Jurídica de Direito Público - 
Federal 

Pública 

Pessoa Jurídica de Direito Público - 
Municipal 

Pública 

Privada Privada 
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Privada com fins lucrativos Privada 

Privada sem fins lucrativos Privada 

Pública Pública 

Pública Estadual Pública 

Pública Federal Pública 

Pública Municipal Pública 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Quando normalizada a categoria de IES em pública e privada, disponível no 

gráfico 184, observa-se que a categoria privada sempre teve maior número de 

estudantes em relação à categoria pública. 

Gráfico 184 - Quantidade de estudantes por ano e categoria de IES 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Da mesma forma que a categoria, o tipo de IES também apresentava diversas 

grafias dependendo do ano, de tal forma que foi necessário normalizá-los a fim de 

possibilitar seu agrupamento. No quadro 35, é possível verificar a normalização dos 

tipos de IES. 

Quadro 35 - Normalização tipo de IES 

Tipo IES (2004 a 2014) Normalizado 

Centro Universitário Centro Universitário 

Centros de Educação Tecnológica Centros de Educação Tecnológica 

Faculdade Faculdade 

Faculdade de Tecnologia Faculdade 

Faculdade, Escolas e Institutos Superiores Faculdade 

Faculdades Faculdade 

Faculdades Integradas Faculdade 

Faculdades, Escolas e Institutos Superiores Faculdade 
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Ifet/Cefet Centros de Educação Tecnológica 

Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Instituto Superior ou Escola Superior Faculdade 

Universidade Universidade 

Universidade Especializada Universidade 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Após sua normalização, foi possível observar no gráfico 185, que o número de 

estudantes se concentram no tipo universidade. Apenas nos anos de 2009 e 2012, o 

tipo faculdade esteve com mais estudantes que as universidades. 

Gráfico 185 - Quantidade de estudantes por ano e tipo de IES (2004 a 2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Mesmo as Universidades possuindo a maior quantidade de estudantes 

participantes no ENADE, devido a sua autonomia e, consequentemente, uma maior 

oferta de cursos, as faculdades são superiores no que diz respeito a quantidade de 

instituições participantes no ENADE, conforme pode ser observado no gráfico 186.  

Gráfico 186 - Quantidade de Instituições por tipo e ano 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 
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Para trabalhar com a dimensão curso, foi necessário realizar uma padronização 

no nome dos mesmos. Em vista disso, foi retirada acentuação; agrupados licenciatura 

e bacharelado; e os que apresentaram alguma diferença na sua denominação, por 

exemplo, todos os cursos de computação desde 2005, que eram agrupados na 

denominação “COMPUTACAO”; no ano de 2014, esses foram separados em 

Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação. Para 

resolver essa questão, os mesmos foram padronizados em “COMPUTACAO”. 

No quadro 36 é possível verificar todas as normalizações necessárias nos 

nomes dos cursos. 

Quadro 36 - Normalização dos cursos (2004 a 2014) 

Curso (2004 a 2014) Curso normalizado 

ADMINISTRACAO 
ADMINISTRACAO 

ADMINISTRAÇÃO 

Agronomia Agronomia 

ARQUITETURA E URBANISMO ARQUITETURA E URBANISMO 

ARQUIVOLOGIA ARQUIVOLOGIA 

ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) 

BIBLIOTECONOMIA BIBLIOTECONOMIA 

BIOLOGIA 

BIOLOGIA 

BIOLOGIA (BACHARELADO) 

BIOLOGIA (LICENCIATURA) 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) 

BIOMEDICINA BIOMEDICINA 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) 
COMPUTACAO 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA) 

CIENCIAS CONTABEIS CIENCIAS CONTABEIS 

CIENCIAS ECONOMICAS 
CIENCIAS ECONOMICAS 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

CIENCIAS SOCIAIS 

CIENCIAS SOCIAIS CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHARELADO) 

CIÊNCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA) 

CIÊNICAS CONTÁBEIS CIENCIAS CONTABEIS 

COMPUTACAO 

COMPUTACAO 

COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) 

COMPUTAÇÃO (ENGENHARIA DE 
COMPUTAÇÃO) 

COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA) 

COMPUTAÇÃO (SISTEMAS DE INFORMAÇÃO) 

COMUNICACAO SOCIAL COMUNICACAO SOCIAL 

DESIGN DESIGN 
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DIREITO DIREITO 

EDUCACAO FISICA 

EDUCACAO FISICA 
Educação Física 

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) 

EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) 

Enfermagem Enfermagem 

ENGENHARIA ENGENHARIA (GRUPO VII) 

ENGENHARIA (GRUPO I) ENGENHARIA (GRUPO I) 

ENGENHARIA (GRUPO II ENGENHARIA (GRUPO II 

ENGENHARIA (GRUPO II) ENGENHARIA (GRUPO II) 

ENGENHARIA (GRUPO III) ENGENHARIA (GRUPO III) 

ENGENHARIA (GRUPO IV) ENGENHARIA (GRUPO IV) 

ENGENHARIA (GRUPO V) ENGENHARIA (GRUPO V) 

ENGENHARIA (GRUPO VI) ENGENHARIA (GRUPO VI) 

ENGENHARIA (GRUPO VII) ENGENHARIA (GRUPO VII) 

ENGENHARIA (GRUPO VIII) ENGENHARIA (GRUPO VIII) 

ENGENHARIA AMBIENTAL ENGENHARIA (GRUPO VII) 

ENGENHARIA CIVIL ENGENHARIA (GRUPO VI) 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS ENGENHARIA (GRUPO IV) 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO ENGENHARIA (GRUPO II) 

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO ENGENHARIA (GRUPO II) 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ENGENHARIA (GRUPO VI) 

ENGENHARIA ELÉTRICA ENGENHARIA (GRUPO II) 

ENGENHARIA FLORESTAL ENGENHARIA (GRUPO VIII) 

ENGENHARIA MECÂNICA ENGENHARIA (GRUPO III) 

ENGENHARIA QUÍMICA ENGENHARIA (GRUPO IV) 

ESTATISTICA ESTATISTICA 

FARMACIA 
FARMACIA 

Farmácia 

FILOSOFIA 

FILOSOFIA FILOSOFIA (BACHARELADO) 

FILOSOFIA (LICENCIATURA) 

FISICA 

FISICA FÍSICA (BACHARELADO) 

FÍSICA (LICENCIATURA) 

Fisioterapia Fisioterapia 

Fonoaudiologia Fonoaudiologia 

GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA GEOGRAFIA (BACHARELADO) 

GEOGRAFIA (LICENCIATURA) 

HISTORIA 

HISTORIA HISTÓRIA (BACHARELADO) 

HISTÓRIA (LICENCIATURA) 

JORNALISMO COMUNICACAO SOCIAL 

LETRAS LETRAS 
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LETRAS (BACHARELADO) 

LETRAS (LICENCIATURA) 

LETRAS-PORTUGUÊS (BACHARELADO) 

LETRAS-PORTUGUÊS (LICENCIATURA) 

LETRAS-PORTUGUÊS E ESPANHOL 
(LICENCIATURA) 

LETRAS-PORTUGUÊS E INGLÊS 
(LICENCIATURA) 

MATEMATICA 

MATEMATICA MATEMÁTICA (BACHARELADO) 

MATEMÁTICA (LICENCIATURA) 

Medicina Medicina 

MEDICINA VETERINARIA 
MEDICINA VETERINARIA 

Medicina Veterinária 

MUSICA 
MUSICA 

MÚSICA (LICENCIATURA) 

NORMAL SUPERIOR NORMAL SUPERIOR 

NUTRICAO 
NUTRICAO 

Nutrição 

Odontologia Odontologia 

PEDAGOGIA 
PEDAGOGIA 

PEDAGOGIA (LICENCIATURA) 

PSICOLOGIA PSICOLOGIA 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

QUIMICA 

QUIMICA 
QUÍMICA (ATRIBUIÇÕES TECNOLÓGICAS) 

QUÍMICA (BACHARELADO) 

QUÍMICA (LICENCIATURA) 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
RELACOES INTERNACIONAIS 

RELACOES INTERNACIONAIS 

SECRETARIADO EXECUTIVO SECRETARIADO EXECUTIVO 

Serviço Social 

SERVICO SOCIAL SERVICO SOCIAL 

SERVIÇO SOCIAL 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

TEATRO TEATRO 

TECNOLOGIA EM AGROINDUSTRIA 
TECNOLOGIA EM AGROINDUSTRIA 

TECNOLOGIA EM AGROINDÚSTRIA 

TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIOS TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIOS 

TECNOLOGIA EM ALIMENTOS TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

TECNOLOGIA EM ANALISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGIA EM ANALISE E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

TECNOLOGIA EM AUTOMACAO INDUSTRIAL TECNOLOGIA EM AUTOMACAO 
INDUSTRIAL TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 



282 

TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO DE 
EDIFICIOS 

TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA 

TECNOLOGIA EM FABRICACAO MECANICA 
TECNOLOGIA EM FABRICACAO MECANICA 

TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA 

TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA 

TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL 

TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL 

TECNOLOGIA EM GESTAO DA PRODUCAO 
INDUSTRIAL TECNOLOGIA EM GESTAO DA PRODUCAO 

INDUSTRIAL TECNOLOGIA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 

TECNOLOGIA EM GESTAO DE RECURSOS 
HUMANOS TECNOLOGIA EM GESTAO DE RECURSOS 

HUMANOS TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

TECNOLOGIA EM GESTAO DE TURISMO TECNOLOGIA EM GESTAO DE TURISMO 

TECNOLOGIA EM GESTAO FINANCEIRA 
TECNOLOGIA EM GESTAO FINANCEIRA 

TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA 

TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR 

TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA 

TECNOLOGIA EM MANUTENCAO INDUSTRIAL TECNOLOGIA EM MANUTENCAO 
INDUSTRIAL TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

TECNOLOGIA EM MARKETING TECNOLOGIA EM MARKETING 

TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS 
TECNOLOGIA EM PROCESSOS 
GERENCIAIS 

TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUIMICOS 
TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUIMICOS 

TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUÍMICOS 

TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES 
TECNOLOGIA EM REDES DE 
COMPUTADORES 

TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL 
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 
AMBIENTAL 

Terapia Ocupacional Terapia Ocupacional 

TURISMO TURISMO 

Zootecnia Zootecnia 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Pode-se observar, também, que a região Sudeste, em todos os anos, 

apresentou o número de estudantes inscritos superior às demais regiões (Gráfico 

187). 
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Gráfico 187 - Quantidade de estudantes por ano e região (2004 a 2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Com relação à faixa de notas dos estudantes, foi possível observar que a faixa 

“maior que 30 e menor ou igual a 50” apresentou a maior concentração de estudantes 

do que as demais faixas. Além disso, nota-se no gráfico 188, que apenas no ano de 

2007 a diferença da faixa “maior que 30 e menor ou igual a 50”, e a faixa “maior que 

50 e menor ou igual a 70” apresentou uma diferença pequena, foram: 20.882 e 20.268, 

respectivamente, para cada faixa. 

Gráfico 188 - Quantidade de estudantes por ano e faixa de nota (2004 a 2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para a questão do questionário socioeconômico, “como você se considera”, a 

resposta “branco(a)” apresentou número superior em todos os anos analisados, 

seguido de “pardo(a)/mulato(a) (Gráfico 189). 
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Gráfico 189 - Como se considera (2004 a 2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A renda mensal dos estudantes com maior número de respostas variou entre 

“até 3 salários-mínimos” e “de 3 a 10 salários-mínimos”, sendo que, apenas no ano 

de 2014, a faixa “de 3 a 10 salários-mínimos” apresentou número maior que a outra 

(Gráfico 190). 

Gráfico 190 - Renda mensal (2004 a 2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A escolaridade do pai variou entre “ensino fundamental: de 1ª a 4ª série”, 

“ensino médio” e “superior”, constata-se que, em 2004, a categoria com maior número 

foi “superior”; em 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2014, foi “ensino fundamental: 

de 1ª a 4ª série”; e em 2007, 2010 e 2013, foi “ensino médio” (Gráfico 191). 
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Gráfico 191 - Escolaridade do pai (2004 a 2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para escolaridade da mãe (gráfico 192), as principais respostas foram: “Ensino 

fundamental: de 1ª a 4ª série”, “Ensino médio” e “Superior”. 

Gráfico 192 - Escolaridade da mãe (2004 a 2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O tipo escola frequentado no ensino médio apresentou como primeira resposta 

“todo em escola pública”, salvo no ano de 2004, no qual a primeira resposta foi “todo 

em escola privada (particular)”. (Gráfico 193) 
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Gráfico 193 - Tipo de escola do ensino médio (2004 a 2014) 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

O aumento apresentado no ano de 2014 se dá pelo Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES), como pode ser observado, uma das regras do FIES é que o 

estudante seja proveniente de escola pública, o que fica evidente no gráfico 193. 

A primeira análise realizada com a ferramenta de mineração de dados foi a 

predição da faixa de nota, como foi realizada na análise individual. Assim, a ferramenta 

apontou que a única variável correlacionada à faixa de nota é a variável “curso”. 

Com esse resultado, pode-se destacar para a faixa “Maior que 50 e menor ou 

igual a 70” os cursos de: Comunicação Social, Tecnologia em Agroindústria, Ciências 

Sociais, Arquivologia, Tecnologia em Design de Moda, Tecnologia em Gestão de 

Turismo, Agronomia, Odontologia, Zootecnia, Medicina, Tecnologia em Saneamento 

Ambiental, Design, Teatro, Engenharia (Grupo V) e Fonoaudiologia. 

O curso de Estatística se destaca por ter como probabilidade a faixa “maior que 

10 e menor ou igual a 30”, enquanto que os demais cursos ficaram na faixa “maior 

que 30 e menor ou igual a 50”. Ou seja, dentre todos os cursos, Estatística foi o único 

com probabilidade de nota inferior a 30. 

Quando foi analisada cada aplicação do ENADE individualmente, ficou 

aparente que a escolaridade do pai ou da mãe aumentava ou diminuía, conforme os 

cursos que eram contemplados em cada ano de aplicação do ENADE. 

Para tanto, foi configurada a ferramenta de mineração para ter como predição 

a variável “curso”. Dessa forma, foi possível identificar que as variáveis: bolsa de 

estudo, com quem mora, escolaridade da mãe, escolaridade do pai, tipo de ensino 

médio, trabalho e UF tinham correlação com o curso. 

Após a mineração, utilizando o algoritmo de árvore de decisão, foi possível 

verificar que os estudantes com bolsa de estudo igual a “nenhum”, não exercem 
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nenhuma atividade e a escolaridade do pai é superior, tem como principal escolha o 

curso de Medicina (Figura 63) 

Figura 63 - Mineração de dados (2004 a 2014) - parte 1 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Ainda, foi possível verificar que, para os estudantes sem bolsa que não 

trabalham e a escolaridade do pai variando entre nenhuma escolaridade e ensino 

fundamental de 1ª a 4ª série, os cursos com maior probabilidade de escolha que se 

destacaram foram: Pedagogia, Letras, Serviço Social e História, conforme Figura 63. 

Outra probabilidade apontada pela ferramenta de mineração de dados para os 

estudantes que não possuem bolsa de estudo, trabalham em tempo integral e 

possuem pais com ensino superior foi o curso de “COMPUTACAO”, conforme Figura 

64). 
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Figura 64 - Mineração de dados (2004 a 2014) - parte 2 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Quando analisados os estudantes que indicaram receber bolsa “Financiamento 

Estudantil – FIES”, foi possível verificar que, para os que não exercem nenhuma 

atividade remunerada e possuem os pais com escolaridade superior, a principal 

probabilidade é de o curso ser Medicina ou Direito, conforme pode ser observado na 

figura 65. 

Figura 65 - Mineração de dados (2004 a 2014) - parte 3 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Na mesma figura 65, é possível verificar que, se o estudante possuir FIES, não 

exerce nenhuma atividade remunerada e o pai não possui escolaridade como 

superior, a primeira probabilidade é o curso ser Direito, acompanhado de 

Enfermagem. 

Outra probabilidade destacada pela ferramenta foi para o tipo de bolsa 

“outro(s)”, na qual foi possível analisar que os estudantes com essa opção de bolsa, 
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que moram com os pais e trabalham em tempo integral, têm como primeira 

probabilidade do curso ser “ADMINISTRACAO” (Figura 66). 

Também foi possível verificar, conforme figura 66, que a escolaridade do pai 

interfere na probabilidade do curso para os estudantes que receberam bolsa 

“outro(s)”, moram com os pais e apresentam resposta diferente de “trabalho / trabalhei 

em tempo integral – 40 horas semanais ou mais”. 

Constata-se, então, que os participantes que têm pais com escolaridade 

“superior” possuem maior probabilidade de escolher o curso de Direito, enquanto que, 

para as demais escolaridades, a maior probabilidade é o curso de Administração 

(Figura 66).  

Figura 66 - Mineração de dados (2004 a 2014) - parte 4 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Analisando a probabilidade para o nó “Bolsa integral ou parcial oferecido pela 

própria instituição” (figura 67), foi possível identificar que os estudantes que possuem 

esse tipo de bolsa, que trabalham eventualmente e moram com os pais têm maior 

probabilidade de escolher o curso de Educação Física. 

Outra probabilidade destacada para a bolsa integral ou parcial, oferecida pela 

própria instituição, foi para os estudantes que trabalham em tempo integral e não são 

do estado de Minas Gerais. Para esses, o curso com maior probabilidade é o de 

Administração, enquanto que para o estado de Minas Gerais se destaca o curso de 

Pedagogia, como pode ser visto na figura 67. 

Já para os estudantes que não trabalham e moram com os pais, o principal 

curso é Fisioterapia. Enquanto que para os que possuem resposta diferente de morar 

com os pais, o curso de maior probabilidade é o de Direito (Figura 67). 
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Figura 67 - Mineração de dados (2004 a 2014) - parte 5 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

A variável “escolaridade do pai” destacou-se bastante por estar vinculada a 

quase todas as ramificações encontradas pela ferramenta de mineração de dados. 

Logo, foi configurada a ferramenta para a predição da escolaridade do pai, na qual foi 

identificado que as variáveis “tipo de escola do ensino médio”, “curso”, “escolaridade 

da mãe” e “com quem mora” têm forte correlação com a “escolaridade do pai”, 

conforme figura 68. 

Figura 68 - Correlação das variáveis com escolaridade do pai 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 



291 

Na figura 69, observa-se que a escolaridade da mãe sendo “superior”, o tipo de 

escola frequentado no ensino médio sendo “todo em escola privada” e o curso sendo 

Medicina, há uma fortíssima probabilidade (mais de 80% dos casos) da escolaridade 

do pai ser “superior”. 

Figura 69 - Predição escolaridade do pai 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

Para comprovar a veracidade de algumas probabilidades destacadas acima, foi 

utilizado um segundo algoritmo, denominado clustering (figura 70). Esse tem como 

objetivo agrupar características similares em um universo heterogêneo (JAIN e 

DUBES, 1988). 

Figura 70 - Análise algoritmo de cluster 

 
Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 

Elaboração: Próprio autor 

 A ferramenta separou os dados em 10 agrupamentos, conforme destacado na 

figura 70. A primeira constatação que foi realizada diz respeito a escolaridade do pai 
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“superior”. Para isso, foi identificado que o cluster 2 agrupará a maior concentração 

desse público. 

No quadro 37, é possível verificar a classificação dos estudantes que se 

enquadraram no cluster 2. Como ressaltado na análise anterior, é possível verificar a 

presença do curso Medicina no agrupamento com maior número de escolaridade do 

pai em curso superior, além das variáveis escolaridade da mãe “superior”, bolsa 

“nenhum”, tipo ensino médio “comum ou de educação geral”. 

Quadro 37 - Cluster 2: Escolaridade do pai superior 

Variáveis Valores 

TIPOENSINOMEDIO Comum ou de educação geral, no ensino regular 

ESCOLARIDADEMAE Superior 

ESCOLARIDADEPAI Superior 

COMQUEMMORA Com os pais e(ou) com outros parentes 

BOLSAESTUDO Nenhum 

TRABALHO Não exerce/ não exerci atividade remunerada 

UF SP 

BOLSAESTUDO 
Bolsa integral ou parcial (inclusive descontos em 
mensalidades) oferecida pela própria instituição 

ESCOLARIDADEMAE Ensino Médio 

COMQUEMMORA Com os pais e/ou outros parentes 

ESCOLARIDADEPAI Ensino Médio 

UF RJ 

TRABALHO 
Trabalho / trabalhei em tempo integral 40 horas 
semanais ou mais 

TRABALHO 
Trabalho / trabalhei mais de 20 horas semanais e 
menos de 40 horas semanais 

TRABALHO Trabalho / trabalhei até 20 horas semanais 

TRABALHO Trabalho / trabalhei eventualmente 

BOLSAESTUDO 
Bolsa integral ou parcial oferecida por entidades 
externas 

UF RS 

COMQUEMMORA Com esposo(a) e/ou filho(s) 

UF PR 

UF MG 

BOLSAESTUDO Financiamento Estudantil FIES 

CURSO NORMALIZADO MEDICINA 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

Quando analisado o curso de Pedagogia, que apresentou a maior concentração 

no cluster 6, obtiveram-se os seguintes perfis listados no quadro 38. 
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Quadro 38 - Cluster 6: curso de pedagogia 

Variáveis Valores 

BOLSAESTUDO Nenhum 

COMQUEMMORA Com esposo(a) e/ou filho(s) 

ESCOLARIDADEMAE Ensino Fundamental: de 1 a 4 série 

ESCOLARIDADEPAI Nenhuma escolaridade 

ESCOLARIDADEPAI Ensino Fundamental: de 1 a 4 série 

ESCOLARIDADEMAE Nenhuma escolaridade 

TRABALHO 
Trabalho / trabalhei em tempo integral 40 horas 
semanais ou mais 

CURSO NORMALIZADO PEDAGOGIA 

TIPOENSINOMEDIO  Comum ou de educação geral, no ensino regular 

TIPOENSINOMEDIO 
Profissionalizante de magistério de 1a a 4a série 
(Curso Normal), no ensino regular 

UF SP 

Fonte: INEP. ENADE. Disponível em: <http://inep.gov.br/enade>. Acesso em: 17 de Julho de 2018 
Elaboração: Próprio autor 

No quadro 38, é possível verificar as principais variáveis e valores que 

consolidam o perfil dos estudantes para o curso de Pedagogia, reforçando a mesma 

classificação apontada no algoritmo de árvore de decisão (figura 64). 

Como apontado no quadro 38, o perfil do estudante de Pedagogia caracteriza-

se pelas variáveis e valores contemplados, destacando-se que esse resultado 

apresentou maior percentual de probabilidade se comparado com o perfil de Medicina, 

o que prova que há um grande público no curso de Pedagogia com essas 

características. 

 A análise utilizando o algoritmo de clustering limitou-se apenas a esses dois 

cursos, por aparecerem com maior ênfase na análise ao utilizar-se da árvore de 

decisão. Porém, o mesmo pode ser expandido para averiguar outras variáveis não 

contempladas nessa primeira análise. 

Por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

muitas informações são coletadas dos estudantes mediante ao Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE). Informações essas relacionadas a questões 

socioeconômicas, percepção da prova e informações básicas, tais como: Unidade 

Federativa das instituições, município, categoria da instituição, curso, pontuação 

recebida por área da prova etc. 

Assim, todos os anos, milhares de dados são coletados e disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) por 

meio dos “microdados”, que estão disponíveis no site oficial da organização. 
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Nota-se, porém, que a forma como esses “microdados” são disponibilizados 

priva uma parte da sociedade de manipulá-los, uma vez que se necessitaria do mínimo 

de conhecimento técnico em informática para conseguir extraí-los em um padrão 

inteligível.  

Vale ressaltar que o INEP, além dos “microdados”, também disponibiliza 

relatórios sínteses por área e/ou instituição, contudo a análise restringe-se em apenas 

algumas variáveis que são apresentadas nesses relatórios. 

Como demostrado nesse trabalho, a tarefa torna-se ainda mais difícil se 

utilizados todos os anos do ENADE, pois, conforme já foi descrito, ocorreram inúmeras 

alterações de um ano para outro que dificultam as análises, comparações entre os 

anos e a utilização desses pela sociedade em geral. 

Percebe-se que é investido um grande esforço e recurso financeiro por parte 

do governo em promover essas avaliações, no entanto, nota-se que os dados 

coletados por essas não são efetivamente utilizados pelas instituições e pelo próprio 

governo, para a avaliação de Políticas Públicas. 

Dias Sobrinho (2010, p. 213) reforça que, na concepção original do ENADE, a 

pretensão era contribuir para o processo de aprendizagem. 

 

[...] no ENADE tal como proposto importa, principalmente, avaliar como o 
estudante é capaz de utilizar as competências e habilidades e como foi sua 
evolução entre as duas aplicações feitas, no primeiro e no último ano de sua 
graduação. Não tem pretensão de avaliar a aprendizagem, e sim de ser um 
instrumento que contribua para o processo de aprendizagem 

 

Com a falta de prática na utilização dos dados do ENADE para contribuir com 

o processo de aprendizagem, as instituições baseiam-se em informações internas 

produzidas pelos próprios sistemas para auxiliar na tomada de decisões. Informações 

essas, muitas vezes, não suficientes ou seguras para auxiliar de fato as instituições.   

Outro fato que se observa como prática comum na gestão das Instituições de 

Ensino Superior é que muitas decisões de órgãos como a reitoria, coordenação e 

colegiados de cursos são, algumas vezes, tomadas sem muita clareza, dado que os 

envolvidos não possuem todas as informações necessárias para auxiliar no processo. 

A cultura da utilização de informações para auxiliar no processo de decisão 

ainda é uma prática deficitária no dia a dia da gestão das Instituições de Educação 

Superior, seja nas decisões administrativas, seja nas acadêmicas. 
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Para as decisões administrativas, observa-se que, mesmo sendo insuficientes, 

existem muitos dados oriundos dos sistemas internos, por exemplo, os dados dos 

sistemas: Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management 

(CRM) e outros tipos de sistemas.  

Nas decisões de caráter acadêmico, somente os sistemas internos não são 

suficientes para auxiliar nas tomadas de decisões. Haja vista que a maioria dos dados 

disponíveis nesses sistemas são de caráter administrativo, como as matrículas dos 

estudantes nos componentes curriculares, as faltas e notas de cada estudante no 

componente curricular, seu histórico escolar, questões financeiras etc. Ou seja, todos 

esses dados são de caráter administrativo interno e podem ser utilizados nas decisões 

acadêmicas, porém poucos podem ser convertidos em informações que auxiliarão, 

mais especificamente, no processo de aprendizagem dos estudantes. 

Além dos dados dos sistemas internos, as instituições produzem um grande 

volume de dados mediante as avaliações realizadas pela CPA (Comissão Própria de 

Avaliação), a qual é responsável pelas avaliações internas na instituição.  

Participam dessas avaliações os estudantes, professores, coordenadores e 

funcionários, avaliando os cursos, a instituição, os professores e os coordenadores. 

Com esse grande volume de dados que são obtidos pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), é possível as instituições melhorarem e aprimorarem seus 

processos, espaços físicos, práticas docentes entre outros. Por outro lado, o processo 

de aprendizagem ainda continua carente de mais informações. 

Assim, algumas indagações podem surgir: será que os estudantes que estão 

saindo da instituição estão adquirindo habilidades e competências necessárias para 

sua profissão? Será que esses estudantes estão evoluindo não somente como 

profissionais, mas como cidadãos-profissionais? Em qual área um determinado curso 

está mais deficitária? 

Com esses questionamentos colocados como exemplos, é possível afirmar 

que, apesar das informações apresentadas pelos sistemas internos e pelas avaliações 

realizadas pela CPA, o processo de aprendizagem ainda necessita de dados para 

auxiliar no seu aprimoramento. 

Dessa maneira, ao observar a concepção original do ENADE, é possível 

entender a preocupação e cuidado que se têm em apresentá-lo como uma ferramenta 

para auxiliar o processo de aprendizagem, no qual o estudante faria a prova ao 

ingressar e ao terminar o curso, produzindo dados para verificação de sua evolução 
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que esse teve e informações úteis para o aprimoramento do processo para os novos 

estudantes. 

Infelizmente, essa concepção do ENADE acabou se diluindo e sendo 

descaracterizada com o passar do tempo. Hoje, observa-se o ENADE como um 

mecanismo de ranking para os cursos e estratégias de marketing para as instituições, 

sendo seu resultado pouco analisado ou discutido com o objetivo de melhoria do 

processo de aprendizagem. 

Mesmo com todas essas descaracterizações e os problemas que foram 

apresentados para que se possa utilizar esses dados, o ENADE pode ser uma fonte 

de dados para auxiliar na tomada de decisão das IES e contribuir não somente para 

melhoria do processo de aprendizagem como, também, fornecer informações para as 

decisões administrativas em geral. 

Com esta rica fonte de dados, os “microdados” do ENADE podem auxiliar as 

IES na tomada de decisão, todavia a sua utilização dependerá da necessidade de 

cada instituição, podendo, por exemplo, ser analisado a partir dos âmbitos: nacional, 

estadual ou municipal, somente o desempenho da própria instituição por categoria de 

IES, entre outros. 

Na pesquisa desta tese, foi analisado apenas o âmbito nacional, no qual foi 

trabalhado, sem qualquer tipo de filtro, o desempenho dos estudantes em cada ano 

e, posteriormente, todos os anos juntos. 

O uso dos resultados do ENADE dentro das IES pode se dar por meio da 

utilização de duas técnicas que foram utilizadas neste trabalho: consultas ad hoc e/ou 

mineração de dados. 

 Na primeira, a instituição sabe qual informação deseja e utiliza um mecanismo 

denominado On-Line Analytical Processing (OLAP), mais conhecido como “Cubo”, 

para obter determinada informação.  

A expressão cubo se dá pela analogia ao brinquedo cubo mágico, no qual, a 

cada movimento que é feito, o usuário tem uma nova visão. Dessa forma, as 

instituições podem agrupar e filtrar as variáveis (dimensões) para analisar um fato em 

específico e, a cada troca das variáveis, obtém-se uma nova visão sobre o fato 

analisado. A segunda técnica utilizada foi a mineração de dados, técnica essa 

aplicada para identificação de padrões que possam existir nos dados.  
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A mineração de dados é utilizada quando a instituição não tem uma 

necessidade específica a ser analisada e faz uso desses algoritmos para obter 

informações e padrões existentes nos dados que não são facilmente observáveis. 

Tendo os “microdados” do ENADE traduzidos e transformados em um banco 

de dados relacional (formato de tabela, linhas e colunas) essas duas técnicas podem 

ser utilizadas através de softwares especialistas. 

Este trabalho utilizou o Microsoft Office Excel para trabalhar com OLAP, no qual 

fez-se uso de um recurso denominado planilha dinâmica, recurso tal já disponível 

nativamente na própria ferramenta. Para a mineração de dados, foi utilizado o 

software Analysis Services da empresa Microsoft. Hoje, há inúmeras ferramentas 

disponíveis para essa finalidade, desde ferramentas pagas até às ferramentas open 

source (sem custo). 

Com este trabalho, buscou-se apontar as dificuldades existentes na utilização 

do resultado do ENADE para auxílio na gestão acadêmica, bem como, demonstrar 

uma forma de fazer uso dos resultados obtidos. 

Observou-se que de todas a questões disponíveis no questionário 

socioeconômico, apenas doze são comuns em todos os anos e as respostas divergem 

de um ano para outro, o que necessitou de padronização nas respostas. 

O questionário de percepção da prova se mostrou único em todas as aplicações 

e os dados básicos do estudante, bem como os da instituição, também não 

apresentaram alterações nos anos analisados. 

Mediante esse trabalho, chegou-se em doze questões socioeconômicas, nove 

de percepção da prova e as variáveis do estudante e instituição que poderão ser 

utilizadas pelas IES como auxílio na tomada de decisão. No quadro 39, são 

demonstradas as variáveis disponíveis para utilização: 

Quadro 39 - Variáveis comuns em todos os anos de aplicação do ENADE 

Área da prova Variáveis 

Socioeconômica 

Estado Civil 

Cor/Raça 

Com quem mora 

Renda mensal familiar 

Atividade remunerada (trabalho) 

Bolsa de estudo ou financiamento 

Escolaridade do pai 
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Escolaridade da mãe 

Tipo de escola do ensino médio 

Tipo de curso do ensino médio 

Quantidade de livros lidos no ano 

Quantidade de horas semanais para 

dedicação aos estudos 

Percepção da prova 

Grau dificuldade nas disciplinas parte geral  

Grau dificuldade nas disciplinas parte 

específica 

Extensão da prova 

Entendimento dos enunciados da parte geral 

Entendimento dos enunciados da parte 

específica 

Informações disponíveis foram suficientes 

para resolução das questões 

Dificuldade em responder a prova 

Percepção das questões objetivas da prova 

Tempo gasto para concluir a prova 

Instituição 

Código 

Categoria 

Tipo 

Curso 

Região 

Estado 

Código Município 

Estudante 

Idade 

Faixa de Idade 

Sexo 

Ano Fim 2º grau 

Matutino 

Vespertino 

Noturno 

Nota na prova 

Fonte: Próprio Autor 

Com essas variáveis, as instituições podem, além de utilizar a técnica de 

mineração de dados, analisar a evolução por área, fazer comparações com o 

resultado das instituições vizinhas e/ou por categoria de IES. 



299 

A utilização desses dados pode se dar das mais variadas formas pelas 

instituições. Vale destacar que as questões de percepção sobre a prova podem ser 

importantes indicadores para as instituições. Mediante esses, as instituições podem 

identificar os pontos fracos que necessitam de melhoria em cada curso. 

Também, o cruzamento das questões de percepção com as socioeconômicas 

pode apresentar informações mais precisas de como a instituição pode melhorar o 

processo de aprendizagem. 

Esse cruzamento de informações pode ser realizado mediante as duas técnicas 

apresentadas: OLAP ou mineração de dados. O que define qual deve ser utilizada é 

o objetivo final; por exemplo, no cenário em que a instituição deseja identificar, para 

um determinado curso, o grau de dificuldade que os estudantes tiveram na parte geral 

da prova, agrupado por sexo e renda, a técnica mais adequada é a OLAP, pois a 

instituição, no caso, sabe o que deseja e fará o cruzamento dessas três variáveis para 

produzir a informação necessária. 

Em outro cenário, por exemplo, a instituição deseja trabalhar a variável “grau 

de dificuldade” na parte geral da prova e encontrar padrões ou probabilidades 

estatísticas que possam existir nos dados.  

Para tal, será necessário utilizar a ferramenta de mineração de dados, que fará, 

primeiramente, a correlação das variáveis para determinar qual tem influência sobre 

o grau de dificuldade. Após esse passo, a ferramenta aplicará o algoritmo definido e 

calculará, por exemplo, a probabilidade de determinadas combinações ocorrerem. 

Percebe-se que, no primeiro cenário colocado como exemplo, sabe-se as 

varáveis que se deseja utilizar para filtrar determinado fato (grau de dificuldade na 

parte geral). No segundo cenário, sabe-se apenas a variável que se deseja predizer, 

mas quem determinará as demais é a própria ferramenta de mineração de dados, 

podendo, ou não, apresentar algum resultado de acordo com as correlações 

existentes entre essas. 

 Quando a fonte de dados analisada apresenta muitas variáveis que produzirão 

inúmeras combinações, a técnica de mineração de dados pode ser mais interessante 

que a OLAP, pois utilizar-se-á apenas as variáveis que apresentarem alto grau de 

correlação com a variável de predição, destacando os padrões e probabilidades que 

possam existir.  
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Todos os resultados apresentados, seja pela técnica de OLAP ou mineração 

de dados, devem ser analisados junto aos interessados, o que resultará na geração 

de novos conhecimentos que auxiliarão na tomada de decisão. 

É importante destacar que o processo de análise dos dados está inserido em 

um contexto maior, que diz respeito à gestão do conhecimento dentro das IES. Para 

tal, Alves (2016) detalha em seu trabalho um modelo de gestão das IES, 

fundamentada na gestão do conhecimento.  

Para esse modelo, Alves (2016), baseia-se nos indicadores do SINAES e nas 

ferramentas de Gestão do Conhecimento que são organizados em três eixos: Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), Políticas e Gestão Acadêmicas (PGA) e 

Gestão Institucional (GI). 

O eixo PDI reúne os indicadores do SINAES que estão ligados ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional. O PGA, diz respeito aos indicadores acadêmicos, e o 

GI, aos indicadores gerais para a gestão institucional. Os indicadores utilizados por 

Alves (2016) foram sinalizados como os mais relevantes no questionário aplicado para 

alguns reitores. 

Este trabalho não tem a pretensão de criar um modelo para gestão das IES, 

mas sim contribuir com os modelos já utilizados. Para tanto, as variáveis identificadas 

como comuns no ENADE, no período analisado, podem integrar e enriquecer os 

modelos já utilizados e, em especial, o modelo proposto por Alves (2016). 

Identifica-se que as variáveis apontadas no quadro 39 podem servir de subsídio 

para a Gestão de Conhecimento dentro das IES e gerar novas informações que irão 

compor os indicadores propostos por Alves (2016). Mais especificamente, no eixo 

PGA, uma vez que o ENADE poderá auxiliar no aprimoramento do processo de 

aprendizagem dentro das instituições. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde a implementação do SINAES, a partir do ano de 2004, o ENADE vêm 

sendo executado em ciclos trienais, com o objetivo de avaliar o processo de formação 

dos estudantes da educação superior no Brasil. 

Na sua concepção original, tanto os estudantes ingressantes quanto os 

concluintes participariam do ENADE, criando, assim, elementos para comparação e 

averiguação da eficácia no processo de formação, para fornecer valiosas informações 

para melhoria deste processo e aperfeiçoar os processos administrativos e 

pedagógicos. 

O que ocorreu, com o passar dos anos, é que o ENADE se desfigura e se altera 

mediante as novas normas incluídas e alteradas, e isto acarretou problemas na 

utilização de seus dados quando visto o ENADE como um todo, isto é, ao utilizar todos 

os anos do ENADE em conjunto. O ENADE se afasta, inclusive, da proposta original 

do SINAES. 

Com essas mudanças, os dados contidos no Exame também sofreram 

alterações como, por exemplo, no padrão de respostas, nomenclatura de cursos, 

categorias de IES e questões socioeconômicas. 

Uma dificuldade na utilização dos dados está na forma em que o INEP 

disponibiliza seus resultados. Para tal, são disponibilizados os “microdados”, que 

consistem em um arquivo com todos os dados tabulados, sendo que a cada ano esse 

padrão e forma de entrega também se alteram. 

Pode-se observar por meio desta pesquisa que o INEP vem atualizando esses 

dados para mantê-los todos em uma mesma estrutura e formato. Por exemplo, para 

o ENADE 2011, no dia 07 de julho de 2017, fez-se o download dos “microdados” que 

apresentavam a categoria das IES variando entre privadas e públicas.  

Porém, no dia 13 de setembro de 2018, ao fazer download dos mesmos 

“microdados”, a documentação havia mudado, apresentando que a categoria poderia 

ser: Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual; Pessoa Jurídica de Direito Público 

– Federal; Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal; Pessoa Jurídica de Direito 

Privado - Com fins lucrativos - Associação de Utilidade Pública; Privada com fins 

lucrativos; Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade 

Mercantil ou Comercial; Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - 

Associação de Utilidade Pública; Privada sem fins lucrativos; e Pessoa Jurídica de 
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Direito Privado - Sem fins lucrativos – Sociedade. Ao verificar o site do INEP, foi 

constatado que o arquivo sofreu alteração no dia 10 de julho de 2018.  

Algumas dessas alterações foram consideradas na pesquisa, e outras, não, 

pois como muitos dados já haviam sido analisados e não havia clareza sobre quais 

mudaram, pode ser que algum tenha sido analisado sem as atualizações posteriores 

do INEP. 

Essas atualizações podem ser vistas como positivas se o objetivo for uma 

padronização e uniformização dos dados. Porém, para quem já vem trabalhando com 

esses dados, pode ser necessário um retrabalho para adequá-los. 

 Todas as alterações e divergências dificultaram bastante o trabalho de 

padronização e normalização dos dados. A primeira dificuldade identificada foi em 

relação ao questionário do aluno (socioeconômico). Para cada ano, a quantidade de 

questões foi alterada, e mesmo aquelas que eram comuns sofreram alterações nas 

respostas. 

Assim, o primeiro desafio foi a identificação de quais questões eram aplicadas 

em todos os anos, na qual foi possível a identificação de doze questões. 

Posteriormente, iniciou-se um trabalho de normalização das respostas. 

Após a normalização e seleção das questões a serem trabalhadas no 

questionário socioeconômico, iniciou-se a fase de análise individual de cada ano. Essa 

análise individual se fez necessária para conhecer melhor os dados contidos em cada 

ano e já identificando as possíveis mudanças. 

Essa fase de análise individual resultou na criação de um banco de dados para 

cada ano, com as questões devidamente tabuladas e já interpretadas, visto que o 

INEP entrega a maioria das informações por meio de códigos, com necessidade de 

consulta à legenda para saber o valor real. 

Com essa fase, iniciou-se também a preparação e utilização da ferramenta de 

mineração de dados. O trabalho se limitou em predizer apenas a faixa de nota para 

cada ano individualmente, pois o objetivo nesse momento era testar a ferramenta, 

identificar problemas no ano analisado e deixar preparado para a análise com todos 

os anos em conjunto. 

Após a análise individual dos anos de 2004 até 2014, construiu-se um banco 

de dados único com todos os anos em um só lugar. Ademais, em conjunto com a 

construção dessa base de dados unitária, foi aplicado um processo de averiguação 

para constatar se alguma questão ainda apresentava divergência de um ano para o 
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outro, e as que foram encontradas normalizadas para se manter as mesmas respostas 

para todos os anos. 

Após a conclusão desse banco de dados único, aplicou-se a ferramenta de 

mineração de dados nesse conjunto. Em uma primeira análise, foi trabalhada a 

predição da faixa de nota, na qual essa mostrou apenas uma correlação com a 

variável “curso”.  

Nesse momento, foi destacado pela ferramenta de mineração que o curso 

Estatística possuía uma probabilidade maior, com relação aos demais cursos, de se 

associar a notas inferiores a 30 pontos. Quando verificado o curso de Estatística, no 

banco de dados unificado, foi possível verificar que esse curso possuía registro 

apenas no ano de 2009, no qual teve 27 estudantes concluintes inscritos. Desses, 18 

tiveram notas inferiores a 30 pontos, ou seja, mais de 66% dos estudantes. 

Os cursos que se destacaram por ter maior probabilidade de apresentar nota 

superior a 50 pontos foram: Comunicação Social, Tecnologia em Agroindústria, 

Ciências Sociais, Arquivologia, Tecnologia em Design de Moda, Tecnologia em 

Gestão de Turismo, Agronomia, Odontologia, Zootecnia, Medicina, Tecnologia em 

Saneamento Ambiental, Design, Teatro, Engenharia (grupo V) e Fonoaudiologia. 

Desde o começo da análise dos dados, a variável curso se correlacionou com 

a faixa de notas. Assim, foi analisada a predição do curso, na qual se obtiveram 

algumas constatações que, analisando cada ano individualmente, também 

apareceram. 

A primeira diz respeito ao curso de Medicina. Para esse, os estudantes que não 

exercem nenhuma atividade remunerada, o pai tem escolaridade superior e não 

possuem bolsa ou possuem bolsa FIES apresentam maior probabilidade de escolha 

desse curso. Ficou nítida a presença dos pais com níveis de escolaridade superior 

para esse curso. Consequentemente, para averiguar a existência dessa correlação, 

foi configurado como predição a escolaridade dos pais que comprova essa correlação. 

Foi destacado pela ferramenta que, se a mãe possui curso superior, o 

estudante é proveniente de ensino médio privado e faz o curso de Medicina, mais de 

80% é de a probabilidade do pai possuir ensino superior. 

Outros cursos que se destacaram com relação à escolaridade do pai são os de 

licenciatura. Para esses, foi possível identificar que tendo pais com nenhuma ou até a 

4ª série de escolaridade, para o estudante sem bolsa e nenhuma atividade 
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remunerada, a escolha dos cursos com maior probabilidade são: Pedagogia, Letras, 

Serviço Social e História. 

A mineração de dados se mostrou uma poderosa ferramenta para extração de 

informações que não são possíveis de identificar nos dados brutos. Porém, essa deve 

ser aplicada em um banco de dados com as informações já tratadas e normalizadas. 

Assim, utilizar essa ferramenta nos dados do ENADE se mostrou um grande desafio, 

devido às alterações recorrentes em suas aplicações. 

Essa base de dados única desenvolvida pode ser trabalhada no âmbito 

nacional, estadual, municipal e/ou no âmbito de cada Instituição de Educação 

Superior. Nesta pesquisa, foi tratada apenas no âmbito nacional, mas nada impede 

que seja ajustada para trabalhar em uma dimensão específica. 

Com isso, demonstrou-se que mesmo o ENADE apresentando muitas 

alterações, é possível utilizá-lo para originar novas informações e trabalhá-lo em 

qualquer que seja a esfera analisada, sendo, dessa forma, uma importante fonte de 

dados para a gestão do conhecimento dentro das Instituições.  

O presente trabalho não tem a pretensão de criar um modelo de gestão, mas 

sim, incorporar os modelos existentes e proporcionar novas variáveis que poderão 

enriquecer a gestão do conhecimento das IES e principalmente auxiliar na tomada de 

decisão e no processo de aprendizagem. 

Por fim, nas provas do ENADE de 2004 a 2014, identificaram-se doze questões 

socioeconômicas, nove de percepção da prova e as variáveis dos estudantes e 

instituições que poderão ser utilizadas pelas IES.  

Para trabalhos futuros, essa mesma base de dados poderá ser analisada 

filtrando outras esferas ou públicos específicos, por exemplo, somente instituições 

privadas e/ou públicas, predição de outras variáveis e/ou segmentação de uma região, 

Instituição ou tipo de graduação (bacharel, licenciatura, tecnológico). 

Da mesma forma, poderá ser realizada uma análise individual de cada questão 

de um determinado curso, verificando a quantidade de erros ou acertos para 

identificação das disciplinas com maior grau de dificuldade apresentada pelos 

estudantes, por exemplo. 

Destarte, conforme apresentado no trabalho, a utilização dos resultados do 

ENADE em geral se demonstra um grande desafio. No entanto, seu uso poderá 

enriquecer a tomada de decisão e, mediante tais dados, aperfeiçoar o processo de 

aprendizagem dos estudantes.  
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APÊNDICE A – QUESTÕES DO QUESTIONÁRIO DO ALUNO ENADE 2004 A 

2014 

2004 2005 2006 2007 2008 

01. Qual o seu estado 
civil? 

01. Qual o seu estado 
civil 

 1 Em qual Unidade da 
Federação você nasceu?  

 1 Em qual Unidade da 
Federação você nasceu?  

1 - Em qual Unidade da 
Federação você nasceu? 

02. Quantos irmãos você 
tem?  

02. Quantos irmãos você 
tem? 

2 Qual o seu estado 
civil?  

2 Qual o seu estado 
civil?  

2 - Qual o seu estado 
civil? 

03. Quantos filhos você 
tem? 

03. Quantos filhos você 
tem? 

3 Quantos irmãos você 
tem?  

3 Quantos irmãos você 
tem?  

3 - Quantos irmãos você 
tem? 

04. Como você se 
considera? 

04. Como você se 
considera? 

4 Quantos filhos você 
tem?  

4 Quantos filhos você 
tem?  

4 - Quantos filhos você 
tem? 

05. Com quem você 
mora atualmente? 

05. Com quem você 
mora atualmente 

5 Como você se 
considera?  

5 Como você se 
considera?  

5 - Como você se 
considera? 

06. Qual a faixa de renda 
mensal das pessoas que 
moram em sua casa? 

06. Qual a faixa de renda 
mensal da sua família?  

6 Com quem você mora 
atualmente?  

6 Com quem você mora 
atualmente?  

6 - Com quem você mora 
atualmente? 

07. Quantos membros 
de sua família moram 
com você? 

07. Quantos membros 
de sua família moram 
com você?  

7 Qual a faixa de renda 
mensal da sua família?  

7 Qual a faixa de renda 
mensal da sua família?  

7 - Qual a faixa de renda 
mensal da sua família? 

08. Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso. 

08. Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso. 

8 Quantos membros de 
sua família moram com 
você?  

8 Quantos membros de 
sua família moram com 
você?  

8 - Quantos membros de 
sua família moram com 
você? 

9. Se você trabalha ou 
trabalhou, qual é ou foi a 
carga horária 
aproximada de sua 
atividade remunerada 
(não contar estágio)? 

9. Se você trabalha ou 
trabalhou, qual é ou foi a 
carga horária 
aproximada de sua 
atividade remunerada 
(não contar estágio e 
bolsas de pesquisa)? 

9 Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso.  

9 Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso.  

9 - Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso. 
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10. Que tipo de bolsa de 
estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu para 
custeio das despesas do 
curso? 

10. Que tipo de bolsa de 
estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu para 
custeio das despesas do 
curso?  

10 Se você trabalha ou já 
trabalhou, qual é (ou foi) 
a carga horária 
aproximada de sua 
atividade remunerada? 
(Não contar estágio e 
bolsas de pesquisa.)  

10 Se você trabalha ou já 
trabalhou, qual é (ou foi) 
a carga horária 
aproximada de sua 
atividade remunerada? 
(Não contar estágio e 
bolsas de pesquisa.)  

10 - Se você trabalha ou 
já trabalhou, qual é (foi) 
a carga horária 
aproximada de sua 
atividade remunerada? 
(Não contar estágio e 
bolsas de pesquisa) 

11.  Qual o grau de 
escolaridade do seu pai? 

11.  Qual o grau de 
escolaridade do seu pai?  

11 Que tipo de 
financiamento você 
recebe ou recebeu para 
custeio das despesas do 
curso?  

11 Que tipo de 
financiamento você 
recebe ou recebeu para 
custeio das despesas do 
curso?  

11 - Que tipo de bolsa de 
estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu para 
auxiliar a sua formação 
universitária e/ou 
custear as despesas do 
curso? 

12. Qual o grau de 
escolaridade de sua 
mãe? 

12. Qual o grau de 
escolaridade de sua 
mãe? 

12 Que tipo de bolsa de 
estudos você recebe ou 
recebeu para auxiliar a 
sua formação 
universitária? 

12 Que tipo de bolsa de 
estudos você recebe ou 
recebeu para auxiliar a 
sua formação 
universitária? 

12 - Seu ingresso no 
curso de graduação se 
deu por meio de 
políticas de ação 
afirmativa da 
instituição? 

13. Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio? 

13. Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio?  

13 Qual o grau de 
escolaridade do seu pai?  

13 Qual o grau de 
escolaridade do seu pai?  

13 - Qual o grau de 
escolaridade de seu pai? 

14. Que tipo de curso de 
ensino médio você 
concluiu? 

14. Que tipo de curso de 
ensino médio você 
concluiu? 

14 Qual o grau de 
escolaridade de sua 
mãe?  

14 Qual o grau de 
escolaridade de sua 
mãe?  

14 - Qual o grau de 
escolaridade de sua 
mãe? 

15. Como é seu 
conhecimento de língua 
inglesa? 

15. Como é seu 
conhecimento de língua 
inglesa?  

15 Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino fundamental? 

15 Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino fundamental? 

15 - Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino fundamental? 

16. Como é seu 
conhecimento de língua 
espanhola? 

16. Como é seu 
conhecimento de língua 
espanhola?  

16 Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino médio 

16 Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino médio 

16 - Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino médio? 

17. Excetuando-se os 
livros escolares, quantos 
livros você leu no 
presente ano? 

17. Excetuando-se os 
livros escolares, quantos 
livros você leu no 
presente ano?  

17 Em que tipo de escola 
você cursou o ensino 
médio?  

17 Em que tipo de escola 
você cursou o ensino 
médio?  

17 - Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio? 
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18. Quais os tipos de 
livros que você mais lê? 

18. Quais os tipos de 
livros que você mais lê?  

18 Que tipo de curso de 
ensino médio você 
concluiu? 

18 Que tipo de curso de 
ensino médio você 
concluiu? 

18 - Que tipo de ensino 
médio você concluiu? 

19. Com que frequência 
você lê jornal? 

19. Com que frequência 
você lê jornal?  

19 Como é seu 
conhecimento de língua 
inglesa?  

19 Como é seu 
conhecimento de língua 
inglesa?  

19 - Como é seu 
conhecimento de língua 
inglesa? 

20. Quais os assuntos 
dos jornais que você 
mais lê? 

20. Quais os assuntos 
dos jornais que você 
mais lê?  

20 Como é seu 
conhecimento de língua 
espanhola?  

20 Como é seu 
conhecimento de língua 
espanhola?  

20 - Como é seu 
conhecimento da língua 
espanhola? 

21. Que meio você mais 
utiliza para se manter 
atualizado sobre os 
acontecimentos do 
mundo contemporâneo? 

21. Que meio você mais 
utiliza para se manter 
atualizado(a) sobre os 
acontecimentos do 
mundo contemporâneo?  

21 Excetuando-se os 
livros escolares, quantos 
livros você leu neste 
ano? 

21 Excetuando-se os 
livros escolares, quantos 
livros você leu neste 
ano? 

21 - Excetuando-se os 
livros escolares, quantos 
livros você leu neste 
ano? 

22. Com que frequência 
você utiliza a biblioteca 
de sua instituição? 

22. Com que frequência 
você utiliza a biblioteca 
de sua instituição?  

22 Quais os tipos de 
livros que você mais lê?  

22 Quais os tipos de 
livros que você mais lê?  

22 - Quais os tipos de 
livros que você mais lê? 

23. Que fonte(s) você 
mais utiliza ao realizar as 
atividades de pesquisa 
para as disciplinas do 
curso? 

23. Que fonte(s) você 
mais utiliza ao realizar as 
atividades de pesquisa 
para as disciplinas do 
curso?  

23 Com que frequência 
você lê jornal?  

23 Com que frequência 
você lê jornal?  

23 - Com que frequência 
você lê jornal? 

24. Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, você 
dedica (dedicou) aos 
estudos, excetuando as 
horas de aula? 

24. Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, você 
dedica / dedicou aos 
estudos, excetuando as 
horas de aula?  

24 Quais os assuntos dos 
jornais que você mais lê?  

24 Quais os assuntos dos 
jornais que você mais lê?  

24 - Quais os assuntos 
dos jornais que você 
mais lê? 
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25. Que tipo de 
atividade acadêmica 
você desenvolve 
(desenvolveu), 
predominantemente, 
durante o curso, além 
daquelas obrigatórias? 

25. Que tipo de 
atividade acadêmica 
você desenvolve / 
desenvolveu, 
predominantemente, 
durante o curso, além 
daquelas obrigatórias?  

25 Que meio você mais 
utiliza para se manter 
atualizado acerca dos 
acontecimentos do 
mundo contemporâneo?  

25 Que meio você mais 
utiliza para se manter 
atualizado acerca dos 
acontecimentos do 
mundo contemporâneo?  

25 - Que meio você mais 
utiliza para se manter 
atualizado acerca dos 
acontecimentos do 
mundo contemporâneo? 

26. Você está (esteve) 
envolvido(a) em algum 
projeto de pesquisa 
(iniciação científica)? 

26. Você está / esteve 
envolvido(a) em algum 
projeto de pesquisa 
(iniciação científica)?  

26 Com que frequência 
você utiliza a biblioteca 
de sua instituição?  

26 Com que frequência 
você utiliza a biblioteca 
de sua instituição?  

26 - Com que frequência 
você utiliza a biblioteca 
de sua instituição? 

27. Que entidade 
promoveu a maior parte 
dos eventos (congressos, 
jornadas, seminários, 
etc.) de que você 
participa (participou)? 

27. Que entidade 
promoveu a maior parte 
dos eventos (congressos, 
jornadas, seminários, 
etc.) de que você 
participa / participou?  

27 Que fonte(s) você 
mais utiliza ao realizar as 
atividades de pesquisa 
para as disciplinas do 
curso?  

27 Que fonte(s) você 
mais utiliza ao realizar as 
atividades de pesquisa 
para as disciplinas do 
curso?  

27 - Que fonte(s) você 
mais utiliza ao realizar as 
atividades de pesquisa 
para as disciplinas do 
curso? 

28. Que atividade(s) 
extracurricular(es) 
oferecida(s) pela sua 
instituição você mais 
desenvolve ou 
desenvolveu? 

28. Que atividade(s) 
extracurricular(es) 
oferecida(s) pela sua 
instituição você mais 
desenvolve ou 
desenvolveu?  

28 Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, você 
dedica / dedicou aos 
estudos, excetuando as 
horas de aula?  

28 Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, você 
dedica / dedicou aos 
estudos, excetuando as 
horas de aula?  

28 - Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, você 
dedica / dedicou aos 
estudos, excetuando as 
horas de aula? 

29. Das atividades 
artístico-culturais 
listadas abaixo, qual 
constitui sua preferência 
para o lazer 

29. Das atividades 
artístico-culturais 
listadas abaixo, qual 
constitui sua preferência 
para o lazer?  

29 Que tipo de atividade 
acadêmica você 
desenvolve / 
desenvolveu, 
predominantemente, 
durante o curso, além 
daquelas obrigatórias?  

29 Que tipo de atividade 
acadêmica você 
desenvolve / 
desenvolveu, 
predominantemente, 
durante o curso, além 
daquelas obrigatórias?  

29 - Que tipo de 
atividade acadêmica 
você desenvolve / 
desenvolveu, 
predominantemente, 
durante o curso, além 
daquelas obrigatórias? 

30. Com que frequência 
você utiliza 
microcomputador?  

30. Com que frequência 
você utiliza 
microcomputador?  

30 Você está / esteve 
envolvido(a) em algum 
projeto de pesquisa 
(iniciação científica)?  

30 Você está / esteve 
envolvido(a) em algum 
projeto de pesquisa 
(iniciação científica)?  

30 - Você está / esteve 
envolvido(a) em algum 
projeto de pesquisa 
(iniciação científica)? 
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31. Você tem acesso à 
Internet?  

31. Você tem acesso à 
Internet?  

31 Que entidade 
promoveu a maior parte 
dos eventos (congressos, 
jornadas, seminários 
etc.) de que você 
participa/ participou?  

31 Que entidade 
promoveu a maior parte 
dos eventos (congressos, 
jornadas, seminários 
etc.) de que você 
participa/ participou?  

31 - Que entidade 
promoveu a maior parte 
dos eventos (congressos, 
jornadas, seminários etc) 
de que você participa / 
participou? 

32. Em casa?  32. Em casa?  

32 De que atividade(s) 
extracurricular(es) 
oferecida(s) pela sua 
instituição você mais 
participa ou participou?  

32 De que atividade(s) 
extracurricular(es) 
oferecida(s) pela sua 
instituição você mais 
participa ou participou?  

32 - De que atividade(s) 
extracurricular(es) 
oferecida(s) pela sua 
instituição você mais 
participa ou participou? 

33. No trabalho?  33. No trabalho?  

33 Entre as atividades 
artístico-culturais 
listadas abaixo, qual 
constitui sua preferência 
para o lazer?  

33 Entre as atividades 
artístico-culturais 
listadas abaixo, qual 
constitui sua preferência 
para o lazer?  

33 - Entre as atividades 
artístico-culturais 
listadas abaixo, qual 
constitui sua preferência 
para o lazer? 

34. Na instituição de 
ensino do seu curso?  

34. Na instituição de 
ensino do seu curso? 

34 Com que frequência  
você utiliza 
microcomputador?  

34 Com que frequência  
você utiliza 
microcomputador?  

34 - Com que frequência 
você utiliza 
microcomputador? 

35. Em outros locais não 
mencionados?  

35. Em outros locais não 
mencionados? 

35 Você tem acesso à 
Internet?  

35 Você tem acesso à 
Internet?  

35 - Você tem acesso à 
Internet? 

36. Para 
entretenimento?  

36. Para 
entretenimento? 

36 Em casa?  36 Em casa?  36 - Em casa? 

37. Para trabalhos 
escolares?  

37. Para trabalhos 
escolares?  

37 No trabalho?  37 No trabalho?  37 - No trabalho? 

38. Para trabalhos 
profissionais?  

38. Para trabalhos 
profissionais?  

 38 Na instituição de 
ensino do seu curso?  

 38 Na instituição de 
ensino do seu curso?  

38 - Na instituição de 
ensino do seu curso? 
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39. Para comunicação 
via e-mail?  

39. Para comunicação 
via e-mail?  

39 Em outros locais não 
mencionados?  

39 Em outros locais não 
mencionados?  

39 - Em outros locais não 
mencionados? 

40. Para operações 
bancárias?  

40. Para operações 
bancárias?  

40 Para entretenimento?  40 Para entretenimento?  
40 - Para 
entretenimento? 

41. Para compras 
eletrônicas?  

41. Para compras 
eletrônicas?  

41 Para trabalhos 
escolares?  

41 Para trabalhos 
escolares?  

41 - Para trabalhos 
escolares? 

42. Como você classifica 
o seu conhecimento de 
informática? 

42. Como você classifica 
o seu conhecimento de 
informática?  

42 Para trabalhos 
profissionais?  

42 Para trabalhos 
profissionais?  

42 - Para trabalhos 
profissionais? 

43. Considerando-se 
apenas as aulas teóricas, 
qual o número 
aproximado de 
estudantes por turma? 

43. Considerando-se 
apenas as aulas teóricas, 
qual o número 
aproximado de 
estudantes por turma?  

43 Para comunicação via 
e-mail?  

43 Para comunicação via 
e-mail?  

43 - Para comunicação 
via e-mail? 

44. Como são as 
instalações físicas (salas 
de aula, laboratórios, 
ambientes de 
trabalho/estudo) 
utilizadas no seu curso? 

44. Como são as 
instalações físicas (salas 
de aula, laboratórios, 
ambientes de 
trabalho/estudo) 
utilizadas no seu curso?  

44 Para operações 
bancárias?  

44 Para operações 
bancárias?  

44 - Para operações 
bancárias? 

45. O espaço pedagógico 
é adequado ao número 
de estudantes? 

45. O espaço pedagógico 
é adequado ao número 
de estudantes? 

45 Para compras 
eletrônicas?  

45 Para compras 
eletrônicas?  

45 - Para compras 
eletrônicas? 

46. O material de 
consumo oferecido é 
suficiente para o número 
de estudantes? 

46. O material de 
consumo oferecido é 
suficiente para o número 
de estudantes?  

46 Como você classifica 
o seu conhecimento de 
informática?  

46 Como você classifica 
o seu conhecimento de 
informática?  

46 - Como você classifica 
o seu conhecimento de 
informática? 
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47. Os equipamentos 
disponíveis são 
suficientes para o 
número de estudantes 

47. Os equipamentos 
disponíveis são 
suficientes para o 
número de estudantes?  

47 Considerando-se 
apenas as aulas teóricas, 
qual o número 
aproximado de 
estudantes por turma?  

47 Considerando-se 
apenas as aulas teóricas, 
qual o número 
aproximado de 
estudantes por turma?  

47 - Considerando-se 
apenas as aulas teóricas, 
qual o número 
aproximado de 
estudantes por turma? 

48. Como são os 
equipamentos de 
laboratório utilizados no 
seu curso? 

48. Como são os 
equipamentos de 
laboratório utilizados no 
seu curso?  

48 Como são as 
instalações físicas (salas 
de aula, laboratórios, 
ambientes de 
trabalho/estudo) 
utilizadas no seu curso?  

48 Como são as 
instalações físicas (salas 
de aula, laboratórios, 
ambientes de 
trabalho/estudo) 
utilizadas no seu curso?  

48 - Como são as 
instalações físicas (salas 
de aula, laboratórios, 
ambientes de trabalho / 
estudo) utilizadas no seu 
curso? 

49. Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos estudantes 
de graduação aos 
microcomputadores, 
para atender às 
necessidades do curso 

49. Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos estudantes 
de graduação aos 
microcomputadores, 
para atender às 
necessidades do curso?  

49 O espaço pedagógico 
é adequado ao número 
de estudantes?  

49 O espaço pedagógico 
é adequado ao número 
de estudantes?  

49 - O espaço 
pedagógico é adequado 
ao número de 
estudantes? 

50. Como você avalia o 
acervo da biblioteca, 
quanto à atualização, 
face às necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

50. Como você avalia o 
acervo da biblioteca, 
quanto à atualização, 
face às necessidades 
curriculares do seu 
curso?  

50 O material de 
consumo oferecido é 
suficiente para o número 
de estudantes?  

50 O material de 
consumo oferecido é 
suficiente para o número 
de estudantes?  

50 - O material de 
consumo oferecido é 
suficiente para o número 
de estudantes? 

51. Com relação aos 
livros mais usados no 
curso, o número de 
exemplares disponíveis 
na biblioteca atende ao 
alunado? 

51. Com relação aos 
livros mais usados no 
curso, o número de 
exemplares disponíveis 
na biblioteca atende ao 
alunado?  

51 Os equipamentos 
disponíveis são 
suficientes para o 
número de estudantes?  

51 Os equipamentos 
disponíveis são 
suficientes para o 
número de estudantes?  

51 - Os equipamentos 
disponíveis são 
suficientes para o 
número de estudantes? 

52. Como você avalia o 
acervo de periódicos 
cientifico acadêmicos 
disponíveis na biblioteca, 
quanto à atualização? 

52. Como você avalia o 
acervo de periódicos 
científicos / acadêmicos 
disponíveis na biblioteca, 
quanto à atualização?  

52 Como são os 
equipamentos de 
laboratório utilizados no 
seu curso?  

52 Como são os 
equipamentos de 
laboratório utilizados no 
seu curso?  

52 - Como são os 
equipamentos de 
laboratório utilizados no 
seu curso? 

53. A biblioteca de sua 
instituição oferece 
serviço de empréstimo 
de livros? 

53. A biblioteca de sua 
instituição oferece 
serviço de empréstimo 
de livros?  

53 Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos estudantes 
de graduação aos 
microcomputadores 
para atender às 
necessidades do curso? 

53 Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos estudantes 
de graduação aos 
microcomputadores 
para atender às 
necessidades do curso? 

53 - Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos estudantes 
de graduação aos 
microcomputadores 
para atender às 
necessidades do curso? 

54. Como é o serviço de 
pesquisa bibliográfica 
oferecido? 

54. Como é o serviço de 
pesquisa bibliográfica 
oferecido?  

54 Como você avalia o 
acervo da biblioteca, 
quanto à atualização, em 
face das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

54 Como você avalia o 
acervo da biblioteca, 
quanto à atualização, em 
face das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

54 - Como você avalia o 
acervo da biblioteca, 
quanto à atualização, em 
face das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 
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55. Horário de 
funcionamento que 
atenda às suas 
necessidades. 

55. Horário de 
funcionamento que 
atenda às suas 
necessidades.  

55 Com relação aos 
livros mais usados no 
curso, o número de 
exemplares disponíveis 
na biblioteca atende ao 
alunado? 

55 Com relação aos 
livros mais usados no 
curso, o número de 
exemplares disponíveis 
na biblioteca atende ao 
alunado? 

55 - Com relação aos 
livros ais usados no 
curso, o número de 
exemplares disponíveis 
na biblioteca atende ao 
alunado? 

56. Instalações para 
leitura e estudo. 

56. Instalações para 
leitura e estudo.  

56 Como você avalia o 
acervo de periódicos 
científicos / acadêmicos 
disponíveis na biblioteca 
quanto à atualização? 

56 Como você avalia o 
acervo de periódicos 
científicos / acadêmicos 
disponíveis na biblioteca 
quanto à atualização? 

56 - Como você avalia o 
acervo de periódicos 
científicos / acadêmicos 
disponíveis na biblioteca 
quanto à atualização? 

57. Aspectos sociais, 
políticos e culturais da 
realidade brasileira. 

57. Aspectos sociais, 
políticos e culturais da 
realidade brasileira. 

57 A biblioteca de sua 
instituição oferece 
serviço de empréstimo 
de livros? 

57 A biblioteca de sua 
instituição oferece 
serviço de empréstimo 
de livros? 

57 - A biblioteca de sua 
instituição oferece 
serviço de empréstimo 
de livros? 

58. Temas gerais e 
situações do cotidiano 

58. Temas gerais e 
situações do cotidiano.  

 58 Como é o serviço de 
pesquisa bibliográfica 
oferecido? 

 58 Como é o serviço de 
pesquisa bibliográfica 
oferecido? 

58 - Como é o serviço de 
pesquisa bibliográfica 
oferecido? 

59. Analfabetismo 59. Analfabetismo.  

59 Horário de 
funcionamento que 
atenda às suas 
necessidades. 

59 Horário de 
funcionamento que 
atenda às suas 
necessidades. 

59 - Horário de 
funcionamento que 
atenda às suas 
necessidades. 

60. Desigualdades 
econômicas e sociais. 

60. Desigualdades 
econômicas e sociais.  

60 Instalações para 
leitura e estudo. 

60 Instalações para 
leitura e estudo. 

60 - Instalações para 
leitura e estudo. 

61. Desemprego. 61. Desemprego. 
61 Aspectos sociais, 
políticos e culturais da 
realidade brasileira.  

61 Aspectos sociais, 
políticos e culturais da 
realidade brasileira.  

61 - Aspectos sociais, 
políticos e culturais da 
realidade brasileira. 

62. Habitação 62. Habitação. 
62 Temas gerais e 
situações do cotidiano.  

62 Temas gerais e 
situações do cotidiano.  

62 - Temas gerais e 
situações do cotidiano. 

63. Discriminação em 
relação a cor, gênero e 
minorias 

63. Discriminação em 
relação a cor, gênero e 
minorias 

63 Analfabetismo.  63 Analfabetismo.  63 - Analfabetismo. 

64. Diversidades e 
especificidades 
regionais. 

64. Diversidades e 
especificidades regionais 

64 Desigualdades 
econômicas e sociais.  

64 Desigualdades 
econômicas e sociais.  

64 - Desigualdades 
econômicas e sociais. 
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65. Segurança e 
criminalidade 

65. Segurança e 
criminalidade 

 65 Desemprego.  65 Desemprego. 65 - Desemprego. 

66. Exploração do 
trabalho infantil e/ou 
adulto. 

66. Exploração do 
trabalho infantil e (ou) 
adulto.  

66 Habitação.  66 Habitação.  66 - Habitação. 

67. Conhecimento de 
ações comunitárias. 

67. Conhecimento de 
ações comunitárias 

67 Discriminação em 
relação a cor, gênero e 
minorias.  

67 Discriminação em 
relação a cor, gênero e 
minorias.  

67 - Discriminação em 
relação a cor, gênero e 
minorias. 

68. Atuação em 
iniciativas e programas 
comunitários. 

68. Atuação em 
iniciativas e programas 
comunitários 

68 Diversidades e 
especificidades 
regionais.  

68 Diversidades e 
especificidades 
regionais.  

68 - Diversidades e 
especificidades 
regionais. 

69. Como você avalia o 
currículo do seu curso? 

69. Como você avalia o 
currículo do seu curso? 

69 Segurança e 
criminalidade.  

69 Segurança e 
criminalidade.  

69 - Segurança e 
criminalidade. 

70. Ao iniciarem os 
trabalhos em cada 
disciplina, os docentes 
discutem o plano de 
ensino com os 
estudantes? 

70. Ao iniciarem os 
trabalhos em cada 
disciplina, os docentes 
discutem o plano de 
ensino com os 
estudantes? 

70 Exploração do 
trabalho infantil e(ou) 
adulto.  

70 Exploração do 
trabalho infantil e(ou) 
adulto.  

70 - Exploração do 
trabalho infantil e(ou) 
adulto. 

71. Os planos de ensino 
contêm todos os 
seguintes aspectos: 
objetivos, 
procedimentos de 
ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia 
da disciplina? 

71. Os planos de ensino 
contêm todos os 
seguintes aspectos: 
objetivos, 
procedimentos de 
ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia 
da disciplina? 

71 Conhecimento de 
ações comunitárias.  

71 Conhecimento de 
ações comunitárias.  

71 - Conhecimento de 
ações comunitárias. 

72. Em que medida as 
orientações contidas nos 
planos de ensino são 
relevantes para os 
estudantes no 
desenvolvimento do 
curso? 

72. Em que medida as 
orientações contidas nos 
planos de ensino são 
relevantes para os 
estudantes no 
desenvolvimento do 
curso?  

72 Atuação em 
iniciativas e programas 
comunitários. 

72 Atuação em 
iniciativas e programas 
comunitários. 

72 - Atuação em 
iniciativas e programas 
comunitários. 

73. Que técnica de 
ensino a maioria dos 
professores tem 
utilizado, 
predominantemente? 

73. Que técnica de 
ensino a maioria dos 
professores tem 
utilizado, 
predominantemente?  

73 Como você avalia o 
currículo do seu curso? 

73 Como você avalia o 
currículo do seu curso? 

73 - Como você avalia o 
currículo do seu curso? 

74. Você é (foi) solicitado 
a realizar atividades de 
pesquisa como 
estratégia de 
aprendizagem? 

74. Você é / foi 
solicitado(a) a realizar 
atividades de pesquisa 
como estratégia de 
aprendizagem? 

74 Ao iniciarem os 
trabalhos em cada 
disciplina, os docentes 
discutem o plano de 
ensino com os 
estudantes?  

74 Ao iniciarem os 
trabalhos em cada 
disciplina, os docentes 
discutem o plano de 
ensino com os 
estudantes?  

74 - Ao iniciarem os 
trabalhos em cada 
disciplina, os docentes 
discutem o plano de 
ensino com os 
estudantes? 
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75. Como você avalia os 
procedimentos de 
ensino adotados pela 
maioria dos professores, 
quanto à adequação aos 
objetivos do curso? 

75. Como você avalia os 
procedimentos de 
ensino adotados pela 
maioria dos professores, 
quanto à adequação aos 
objetivos do curso? 

75 Os planos de ensino 
contêm todos os 
seguintes aspectos: 
objetivos, 
procedimentos de 
ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia 
da disciplina?  

75 Os planos de ensino 
contêm todos os 
seguintes aspectos: 
objetivos, 
procedimentos de 
ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia 
da disciplina?  

75 - Os planos de ensino 
contém todos os 
seguintes aspectos: 
objetivos, 
procedimentos de 
ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia 
de pesquisa? 

76. Que tipo de material, 
dentre os abaixo 
relacionados, é (foi) mais 
utilizado por indicação 
de seus professores 
durante o curso? 

76. Que tipo de material, 
dentre os abaixo 
relacionados, é / foi mais 
utilizado por indicação 
de seus professores 
durante o curso?  

76 Em que medida as 
orientações contidas nos 
planos de ensino são 
relevantes para os 
estudantes no 
desenvolvimento do 
curso?  

76 Em que medida as 
orientações contidas nos 
planos de ensino são 
relevantes para os 
estudantes no 
desenvolvimento do 
curso?  

76 - Em que medida as 
orientações contidas nos 
planos de ensino são 
relevantes para os 
estudantes no 
desenvolvimento do 
curso? 

77. Recursos 
audiovisuais 

77. Recursos 
audiovisuais 

77 Que técnica de ensino 
a maioria dos 
professores tem 
utilizado 
predominantemente?  

77 Que técnica de ensino 
a maioria dos 
professores tem 
utilizado 
predominantemente?  

77 - Que técnica de 
ensino a maioria dos 
professores tem 
utilizado 
predominantemente? 

78. Meios de tecnologia 
educacional com base na 
informática. 

78. Meios de tecnologia 
educacional com base na 
informática.  

78 Você é / foi solicitado 
a realizar atividades de 
pesquisa como 
estratégia de 
aprendizagem? 

78 Você é / foi solicitado 
a realizar atividades de 
pesquisa como 
estratégia de 
aprendizagem? 

78 - Você é / foi 
solicitado a realizar 
atividades de pesquisa 
como estratégia de 
aprendizagem? 

79. Que instrumentos de 
avaliação a maioria dos 
seus professores adota 
predominantemente 

79. Que instrumentos de 
avaliação a maioria dos 
seus professores adota 
predominantemente?  

79 Como você avalia os 
procedimentos de 
ensino adotados pela 
maioria dos professores 
quanto à adequação aos 
objetivos do curso? 

79 Como você avalia os 
procedimentos de 
ensino adotados pela 
maioria dos professores 
quanto à adequação aos 
objetivos do curso? 

79 - Como você avalia os 
procedimentos de 
ensino adotados pela 
maioria dos professores 
quanto à adequação aos 
objetivos do curso? 

80. Como é a 
disponibilidade dos 
professores do curso, na 
instituição, para 
orientação extraclasse 

80. Como é a 
disponibilidade dos 
professores do curso, na 
instituição, para 
orientação extraclasse?  

80 Que tipo de material, 
entre os listados abaixo, 
é / foi mais utilizado por 
indicação de seus 
professores durante o 
curso? 

80 Que tipo de material, 
entre os listados abaixo, 
é / foi mais utilizado por 
indicação de seus 
professores durante o 
curso? 

80 - Que tipo de 
material, entre os 
listados abaixo, é / foi 
utilizado por indicação 
de seus professores 
durante o curso? 

81. Seus professores têm 
demonstrado domínio 
atualizado das disciplinas 
ministradas 

81. Seus professores têm 
demonstrado domínio 
atualizado das disciplinas 
ministradas?  

 81 Recursos 
audiovisuais. 

 81 Recursos 
audiovisuais. 

81 - Recursos 
audiovisuais. 

82. Iniciação cientifica. 82. Iniciação científica. 
82 Meios de tecnologia 
educacional com base na 
informática.  

82 Meios de tecnologia 
educacional com base na 
informática.  

82 - Meios de tecnologia 
educacional com base na 
informática. 

83. Extensão. 83. Extensão.  

83 Que instrumentos de 
avaliação a maioria dos 
seus professores adota 
predominantemente? 

83 Que instrumentos de 
avaliação a maioria dos 
seus professores adota 
predominantemente? 

83 - Que instrumentos 
de avaliação a maioria 
dos seus professores 
adota 
predominantemente? 

84. Monitoria. 84. Monitoria. 

84 Como é a 
disponibilidade dos 
professores do curso, na 
instituição, para 
orientação extraclasse?  

84 Como é a 
disponibilidade dos 
professores do curso, na 
instituição, para 
orientação extraclasse?  

84 - Como é a 
disponibilidade dos 
professores do curso, na 
instituição, para 
orientação extraclasse? 
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85. Iniciação cientifica. 85. Iniciação científica.  

85 Seus professores 
demonstram / 
demonstraram domínio 
atualizado das disciplinas 
ministradas? 

85 Seus professores 
demonstram / 
demonstraram domínio 
atualizado das disciplinas 
ministradas? 

85 - Seus professores 
demonstram / 
demonstraram domínio 
atualizado das disciplinas 
ministradas? 

86. Extensão. 86. Extensão 86 Iniciação científica. 86 Iniciação científica. 86 - Iniciação científica. 

87. Monitoria. 87. Monitoria  87 Extensão.  87 Extensão. 87 - Extensão. 

88. Iniciação cientifica. 88. Iniciação científica.  88 Monitoria. 88 Monitoria. 88 - Monitoria. 

89. Extensão. 89. Extensão.  89 Iniciação científica.  89 Iniciação científica.  89 - Iniciação científica. 

90. Monitoria. 90. Monitoria.  90 Extensão. 90 Extensão. 90 – Extensão 

91. Seu curso apoia a 
participação dos 
estudantes em eventos 
de caráter científico 
(congressos, encontros, 
seminários, etc.)?  

91. Seu curso apoia a 
participação dos 
estudantes em eventos 
de caráter científico 
(congressos, encontros, 
seminários, etc.)?  

91 Monitoria.  91 Monitoria.  91 - Monitoria. 

92. Como você avalia o 
nível de exigência do 
curso?  

92. Como você avalia o 
nível de exigência do 
curso?  

92 Iniciação científica.  92 Iniciação científica.  92 - Iniciação científica. 

93. Qual você considera 
a principal contribuição 
do curso? 

93. Qual você considera 
a principal contribuição 
do curso? 

93 Extensão.  93 Extensão.  93 - Extensão. 

94. Atuação ética, com 
responsabilidade social, 
para a construção de 
uma sociedade 
includente e solidária.  

94. Atuação ética, com 
responsabilidade social, 
para a construção de 
uma sociedade 
includente e solidária.  

94 Monitoria 94 Monitoria 94 - Monitoria. 

95. Organização, 
expressão e 
comunicação do 
pensamento 

95. Organização, 
expressão e 
comunicação do 
pensamento 

95 Seu curso apoia a 
participação dos 
estudantes em eventos 
de caráter científico 
(congressos, encontros, 
seminários etc.)? 

95 Seu curso apoia a 
participação dos 
estudantes em eventos 
de caráter científico 
(congressos, encontros, 
seminários etc.)? 

95 - Seu curso apoia a 
participação dos 
estudantes em eventos 
de caráter científico 
(congressos, encontros, 
seminários etc)? 

96. Raciocínio lógico e 
análise crítica. 

96. Raciocínio lógico e 
análise crítica. 

96 Como você avalia o 
nível de exigência do 
curso? 

96 Como você avalia o 
nível de exigência do 
curso? 

96 - Como você avalia o 
nível de exigência do 
curso? 

97. Compreensão de 
processos, tomada de 
decisão e resolução de 
problemas no âmbito de 
sua área de atuação.  

97. Compreensão de 
processos, tomada de 
decisão e resolução de 
problemas no âmbito de 
sua área de atuação.  

97 Qual você considera a 
principal contribuição do 
curso? 

97 Qual você considera a 
principal contribuição do 
curso? 

97 - Qual você considera 
a principal contribuição 
do curso? 

98. Atuação em equipes 
multi, pluri e 
interdisciplinares.  

98. Atuação em equipes 
multi, pluri e 
interdisciplinares.  

98 Atuação ética, com 
responsabilidade social, 
para a construção de 
uma sociedade 
includente e solidária.  

98 Atuação ética, com 
responsabilidade social, 
para a construção de 
uma sociedade 
includente e solidária.  

98 - Como você avalia a 
contribuição do curso 
para sua formação? 

99. Atuação profissional 
responsável em relação 
ao meio-ambiente.  

99. Atuação profissional 
responsável em relação 
ao meio-ambiente.  

99 Organização, 
expressão e 
comunicação do 
pensamento. 

99 Organização, 
expressão e 
comunicação do 
pensamento. 

99 - Atuação ética, com 
responsabilidade social, 
para a construção de 
uma sociedade 
includente e solidária. 
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100. Observação, 
interpretação e análise 
de dados e informações.  

100. Observação, 
interpretação e análise 
de dados e informações.  

100 Raciocínio lógico e 
análise crítica 

100 Raciocínio lógico e 
análise crítica 

100 - Organização, 
expressão e 
comunicação do 
pensamento. 

101. Utilização de 
procedimentos de 
metodologia científica e 
de conhecimentos 
tecnológicos para a 
prática da profissão.  

101. Utilização de 
procedimentos de 
metodologia científica e 
de conhecimentos 
tecnológicos para a 
prática da profissão.  

101 Compreensão de 
processos, tomada de 
decisão e resolução de 
problemas no âmbito de 
sua área de atuação. 

101 Compreensão de 
processos, tomada de 
decisão e resolução de 
problemas no âmbito de 
sua área de atuação. 

101 - Raciocínio lógico e 
análise crítica. 

102. Utilização de 
recursos de informática 
necessários para o 
exercício profissional.  

102. Utilização de 
recursos de informática 
necessários para o 
exercício profissional.  

102 Atuação em equipes 
multi, pluri e 
interdisciplinares. 

102 Atuação em equipes 
multi, pluri e 
interdisciplinares. 

102 - Compreensão de 
processos, tomada de 
decisão e resolução de 
problemas no âmbito de 
sua área de atuação. 

103. Assimilação crítica 
de novos conceitos 
científicos e de novas 
tecnologias.  

103. Assimilação crítica 
de novos conceitos 
científicos e de novas 
tecnologias.  

103 Atuação profissional 
responsável em relação 
ao meio ambiente.  

103 Atuação profissional 
responsável em relação 
ao meio ambiente.  

103 - Atuação em 
equipes multi, pluri e 
interdisciplinares. 

  
104. Qual o período em 
que você está 
matriculado(a)?  

104 Observação, 
interpretação e análise 
de dados e informações. 

104 Observação, 
interpretação e análise 
de dados e informações. 

104 - Atuação 
profissional responsável 
em relação ao meio 
ambiente. 

  

105. Assinale, dentre as 
alternativas abaixo, 
aquela que melhor 
expressa sua perspectiva 
profissional futura. 

105 Utilização de 
procedimentos de 
metodologia científica e 
de conhecimentos 
tecnológicos para a 
prática da profissão. 

105 Utilização de 
procedimentos de 
metodologia científica e 
de conhecimentos 
tecnológicos para a 
prática da profissão. 

105 - Observação, 
implementação e análise 
de dados e informações. 

    

106 Utilização de 
recursos de informática 
necessários para o 
exercício profissional 

106 Utilização de 
recursos de informática 
necessários para o 
exercício profissional 

106 - Utilização de 
procedimentos de 
metodologia científica e 
de conhecimentos 
tecnológicos para a 
prática da profissão. 

    

107 Assimilação crítica 
de novos conceitos 
científicos e de novas 
tecnologias 

107 Assimilação crítica 
de novos conceitos 
científicos e de novas 
tecnologias 

107 - Utilização de 
recursos de informática 
necessários para o 
exercício profissional. 

    
108 Qual o período em 
que você está 
matriculado?  

108 Qual o período em 
que você está 
matriculado?  

108 - Assimilação crítica 
de novos conceitos 
científicos e de novas 
tecnologias. 

    

109 Entre as alternativas 
a seguir, assinale a que 
melhor expressa sua 
perspectiva profissional 
futura.  

109 Entre as alternativas 
a seguir, assinale a que 
melhor expressa sua 
perspectiva profissional 
futura.  

109 - Qual o período em 
que você está 
matriculado? 

    
110 Você quer ser 
professor?  

110 Você quer ser 
professor?  

110 - Entre as 
alternativas a seguir, 
assinale a que melhor 
expressa sua perspectiva 
profissional futura. 
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 111 Você já teve 
experiência no 
magistério?  

 111 Você já teve 
experiência no 
magistério?  

111 - Você quer ser 
professor? 

    

112 Se a sua resposta na 
questão 111 foi 
afirmativa, onde você 
atua / atuou como 
professor?  

112 Se a sua resposta na 
questão 111 foi 
afirmativa, onde você 
atua / atuou como 
professor?  

112 - Você já teve 
experiência no 
magistério? 

    

113 Qual foi a principal 
razão que levou você a 
escolher a licenciatura? 
Escolha apenas a razão 
principal. 

113 Qual foi a principal 
razão que levou você a 
escolher a licenciatura? 
Escolha apenas a razão 
principal. 

113 - Se a sua resposta 
na questão 112 foi 
afirmativa, onde você 
atua / atuou como 
professor? 

    

114 O seu curso oferece 
/ ofereceu um conjunto 
de competências que 
vão facilitar sua tarefa 
de professor? 

114 O seu curso oferece 
/ ofereceu um conjunto 
de competências que 
vão facilitar sua tarefa 
de professor? 

114 - Qual foi a principal 
razão que levou você a 
escolher a licenciatura? 
Escolha apenas a razão 
principal. 

        

115 - O seu curso 
oferece / ofereceu um 
conjunto de 
competências que vão 
facilitar sua tarefa de 
professor? 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 - Qual o seu estado 
civil? 

1 - Qual o seu estado 
civil? 

1 - Qual o seu estado 
civil? 

Qual o seu estado 
civil? 

Qual o seu estado civil? 
1. Qual o seu estado 
civil? 

2 - Como você se 
considera? 

2 - Como você se 
considera? 

2 - Como você se 
considera? 

Como você se 
considera? 

Como você se considera? 
2. Como você se 
considera?  

3 - Onde e como você 
mora atualmente? 

3 - Onde e como 
você mora 
atualmente? 

3 - Onde e como 
você mora 
atualmente? 

Onde e como você 
mora atualmente? 

Qual a sua nacionalidade? 
3. Qual a sua 
nacionalidade? 

4 - Quantas pessoas, 
da sua família, 
moram com você na 
mesma casa? 
(Contando com seus 
pais, irmãos, cônjuge, 
filhos ou outros 
parentes que moram 
na mesma casa com 
você) 

4 - Quantas pessoas, 
da sua família, 
moram com você na 
mesma casa? 
(Contando com seus 
pais, irmãos, 
cônjuge, filhos ou 
outros parentes que 
moram na mesma 
casa com você) 

4 - Quantas pessoas, 
da sua família, 
moram com você na 
mesma casa? 
(Contando com seus 
pais, irmãos, 
cônjuge, filhos ou 
outros parentes que 
moram na mesma 
casa com você) 

Quantas pessoas, da 
sua família, moram 
com você na mesma 
casa? (Contando 
com seus pais, 
irmãos, cônjuge, 
filhos ou outros 
parentes que 
moram na mesma 
casa com você) 

Até que etapa de 
escolarização seu pai 
concluiu? 

4. Até que etapa de 
escolarização seu 
pai concluiu?  

5 - Somando a sua 
renda com a renda 
dos familiares que 
moram com você, 
quanto é, 
aproximadamente, a 
renda familiar? 
(Considere a renda 
de todos os seus 
familiares que 
moram na sua casa 
com você) 

5 - Somando a sua 
renda com a renda 
dos familiares que 
moram com você, 
quanto é, 
aproximadamente, a 
renda familiar? 
(Considere a renda 
de todos os seus 
familiares que 
moram na sua casa 
com você) 

5 - Somando a sua 
renda com a renda 
dos familiares que 
moram com você, 
quanto é, 
aproximadamente, a 
renda familiar? 
(Considere a renda 
de todos os seus 
familiares que 
moram na sua casa 
com você) 

Somando a sua 
renda com a renda 
dos familiares que 
moram com você, 
quanto é, 
aproximadamente, 
a renda familiar? 
(Considere a renda 
de todos os seus 
familiares que 
moram na sua casa 
com você). 

Até que etapa de 
escolarização sua mãe 
concluiu? 

5. Até que etapa de 
escolarização sua 
mãe concluiu?  

6 - Assinale a 
situação abaixo que 
melhor descreve seu 
caso (incluindo bolsa) 

6 - Assinale a 
situação abaixo que 
melhor descreve seu 
caso (incluindo 
bolsa) 

6 - Assinale a 
situação abaixo que 
melhor descreve seu 
caso (incluindo bolsa) 

Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso 
(incluindo bolsa). 

Onde e com quem você 
mora atualmente? 

6. Onde e com 
quem você mora 
atualmente?  
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7 - Indique a resposta 
que melhor descreve 
sua atual situação de 
trabalho. (Não contar 
estágio, bolsas de 
pesquisa ou 
monitoria) 

7 - Indique a 
resposta que melhor 
descreve sua atual 
situação de trabalho. 
(Não contar estágio, 
bolsas de pesquisa 
ou monitoria) 

7 - Indique a resposta 
que melhor descreve 
sua atual situação de 
trabalho. (Não contar 
estágio, bolsas de 
pesquisa ou 
monitoria) 

Indique a resposta 
que melhor 
descreve sua atual 
situação de trabalho 
(Não contar estágio, 
bolsas de pesquisa 
ou monitoria). 

Qual a renda total de sua 
família, incluindo seus 
rendimentos? 

7. Quantas pessoas 
da sua família 
moram com você? 
Considere seus pais, 
irmãos, cônjuge, 
filhos e outros 
parentes que 
moram na mesma 
casa com você.  

8 - Durante o curso 
de graduação 
(responder somente 
no caso de ser 
concluinte): 

8 - Durante o curso 
de graduação: 

8 - Durante o curso 
de graduação: 

Durante o curso de 
graduação 
(responder somente 
no caso de ser 
concluinte): 

Qual alternativa a seguir 
melhor descreve sua 
situação financeira 
(incluindo bolsas)? 

8. Qual a renda total 
de sua família, 
incluindo seus 
rendimentos?  

9 - Você recebe ou 
recebeu algum tipo 
de bolsa de estudos 
ou financiamento 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

9 - Você recebe ou 
recebeu algum tipo 
de bolsa de estudos 
ou financiamento 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

9 - Você recebe ou 
recebeu algum tipo 
de bolsa de estudos 
ou financiamento 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

Você recebeu ou 
recebe algum tipo 
de bolsa de estudos 
ou financiamento 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

Qual alternativa a seguir 
melhor descreve sua 
situação de trabalho (exceto 
estágio ou bolsas)? 

9. Qual alternativa a 
seguir melhor 
descreve sua 
situação financeira 
(incluindo bolsas)?  

10 - Que tipo de 
bolsa de estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

10 - Que tipo de 
bolsa de estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

10 - Que tipo de 
bolsa de estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

Que tipo de bolsa 
de estudos ou 
financiamento você 
recebeu ou recebe 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

Que tipo de bolsa de estudos 
ou financiamento do curso 
você recebeu para custear 
todas ou a maior parte das 
mensalidades? (No caso de 
haver mais de uma opção, 
marcar apenas a bolsa de 
maior duração.) 

10. Qual alternativa 
a seguir melhor 
descreve sua 
situação de trabalho 
(exceto estágio ou 
bolsas)?  

11 - Você recebe ou 
recebeu alguma 
bolsa ou auxilio 
(exceto para cobrir 
mensalidades)? 

11 - Você recebe ou 
recebeu alguma 
bolsa ou auxilio 
(exceto para cobrir 
mensalidades)? 

11 - Você recebe ou 
recebeu alguma 
bolsa ou auxilio 
(exceto para cobrir 
mensalidades)? 

Você recebe ou 
recebeu alguma 
bolsa ou auxilio 
(exceto para cobrir 
mensalidades)? 

Ao longo da sua trajetória 
acadêmica, você recebeu 
algum tipo de auxílio 
permanência?  

11. Que tipo de 
bolsa de estudos ou 
financiamento do 
curso você recebeu 
para custear todas 
ou a maior parte das 
mensalidades? No 
caso de haver mais 
de uma opção, 
marcar apenas a 
bolsa de maior 
duração.  

12 - Seu ingresso no 
curso de graduação 
se deu por meio de 
políticas de ação 
afirmativa? 

12 - Seu ingresso no 
curso de graduação 
se deu por meio de 
políticas de ação 
afirmativa? 

12 - Seu ingresso no 
curso de graduação 
se deu por meio de 
políticas de ação 
afirmativa? 

Seu ingresso no 
curso de graduação 
se deu por meio de 
políticas de ação 
afirmativa? 

Ao longo da sua trajetória 
acadêmica, você recebeu 
algum tipo de bolsa 
acadêmica? 

12. Ao longo da sua 
trajetória 
acadêmica, você 
recebeu algum tipo 
de auxílio 
permanência? No 
caso de haver mais 
de uma opção, 
marcar apenas a 
bolsa de maior 
duração. 

13 - Qual o grau de 
escolaridade do seu 
pai? 

13 - Até que nível 
seu pai estudou? 

13 - Até que nível seu 
pai estudou? 

Até que nível seu 
pai estudou? 

Durante o curso de 
graduação você participou 
de programas e/ou 
atividades curriculares no 
exterior? 

13. Ao longo da sua 
trajetória 
acadêmica, você 
recebeu algum tipo 
de bolsa 
acadêmica? No caso 
de haver mais de 
uma opção, marcar 
apenas a bolsa de 
maior duração.  
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14 - Qual o grau de 
escolaridade da sua 
mãe? 

14 - Até que nível de 
ensino sua mãe 
estudou? 

14 - Até que nível de 
ensino sua mãe 
estudou? 

Até que nível de 
ensino sua mãe 
estudou? 

Seu ingresso no curso de 
graduação se deu por meio 
de políticas de ação 
afirmativa ou inclusão 
social? 

14. Durante o curso 
de graduação você 
participou de 
programas e/ou 
atividades 
curriculares no 
exterior?  

15 - Em que unidade 
de graduação você 
concluiu o ensino 
médio? 

15 - Em que unidade 
de graduação você 
concluiu o ensino 
médio? 

15 - Em que unidade 
de graduação você 
concluiu o ensino 
médio? 

Em que unidade de 
graduação você 
concluiu o ensino 
médio? 

Em que unidade da 
Federação você concluiu o 
ensino médio? 

15. Seu ingresso no 
curso de graduação 
se deu por meio de 
políticas de ação 
afirmativa ou 
inclusão social 

16 - Você mudou de 
cidade, estado ou 
país para realizar este 
curso? 

16 - Você mudou de 
cidade, estado ou 
país para realizar 
este curso? 

16 - Você mudou de 
cidade, estado ou 
país para realizar 
este curso? 

Você mudou de 
cidade, estado ou 
país para realizar 
este curso? 

Em que tipo de escola você 
cursou o ensino médio? 

16. Em que unidade 
da Federação você 
concluiu o ensino 
médio? 

17 - Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio? 

17 - Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio? 

17 - Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio? 

Em que tipo de 
escola você cursou 
o ensino médio? 

Qual modalidade de ensino 
médio você concluiu? 

17. Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio?  

18 - Que tipo de 
curso de ensino 
médio você concluiu? 

18 - Que tipo de 
curso de ensino 
médio você 
concluiu? 

18 - Que tipo de 
curso de ensino 
médio você 
concluiu? 

Que tipo de curso 
de ensino médio 
você concluiu? 

Quem lhe deu maior 
incentivo para cursar a 
graduação? 

18. Qual 
modalidade de 
ensino médio você 
concluiu?  

19 - Excetuando-se os 
livros indicados na 
bibliografia do seu 
curso, quantos livros 
você leu este ano? 

19 - Excetuando-se 
os livros indicados 
na bibliografia do 
seu curso, quantos 
livros você leu este 
ano? 

19 - Excetuando-se 
os livros indicados na 
bibliografia do seu 
curso, quantos livros 
você leu este ano? 

Excetuando-se os 
livros indicados na 
bibliografia do seu 
curso, quantos 
livros você leu neste 
ano? 

Algum dos grupos abaixo foi 
determinante para você 
enfrentar dificuldades 
durante seu curso superior e 
concluí-lo? 

19.  Quem lhe deu 
maior incentivo para 
cursar a graduação?  

20 - Quantas horas 
por semana, 
aproximadamente, 
você dedica aos 
estudos, excetuando 
as horas de aula? 

20 - Quantas horas 
por semana, 
aproximadamente, 
você dedica aos 
estudos, excetuando 
as horas de aula? 

20 - Quantas horas 
por semana, 
aproximadamente, 
você dedica aos 
estudos, excetuando 
as horas de aula? 

Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, 
você dedicou aos 
estudos, 
excetuando as 
horas de aula? 

Alguém em sua família 
concluiu um curso superior? 

20.  Algum dos 
grupos abaixo foi 
determinante para 
você enfrentar 
dificuldades durante 
seu curso superior e 
concluí-lo? 

21 - Até o momento, 
qual turno 
concentrou a maior 
parte das disciplinas 
do seu curso? 

21 - Até o momento, 
qual turno 
concentrou a maior 
parte das disciplinas 
do seu curso? 

21 - Até o momento, 
qual turno 
concentrou a maior 
parte das disciplinas 
do seu curso? 

Até o momento, 
qual turno 
concentrou a maior 
parte das disciplinas 
do seu curso? 

Excetuando-se os livros 
indicados na bibliografia do 
seu curso, quantos livros 
você leu neste ano? 

21. Alguém em sua 
família concluiu um 
curso superior? 

22 - As condições 
gerais das instalações 
físicas de salas de 
aula, bibliotecas e 
ambientes de 
trabalho e estudo 
para o 
funcionamento do 
curso são 
adequadas? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede) 

22 - As condições 
gerais das 
instalações físicas de 
salas de aula, 
bibliotecas e 
ambientes de 
trabalho e estudo 
para o 
funcionamento do 
curso são 
adequadas? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

22 - As condições 
gerais das instalações 
físicas de salas de 
aula, bibliotecas e 
ambientes de 
trabalho e estudo 
para o 
funcionamento do 
curso são 
adequadas? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial 
e/ou sede) 

As condições gerais 
das instalações 
físicas de salas de 
aula, bibliotecas e 
ambientes de 
trabalho e estudo 
para o 
funcionamento do 
curso são 
adequadas? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede). 

Quantas horas por semana, 
aproximadamente, você 
dedicou aos estudos, 
excetuando as horas de 
aula? 

22.  Excetuando-se 
os livros indicados 
na bibliografia do 
seu curso, quantos 
livros você leu neste 
ano? 
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23 - As salas de aula 
são adequadas à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede) 

23 - As salas de aula 
são adequadas à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

23 - As salas de aula 
são adequadas à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial 
e/ou sede) 

As salas de aula são 
adequadas à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede). 

Você teve oportunidade de 
aprendizado de idioma 
estrangeiro na Instituição? 

23. Quantas horas 
por semana, 
aproximadamente, 
você dedicou aos 
estudos, 
excetuando as horas 
de aula?  

24 - As instalações de 
laboratórios, os 
equipamentos, os 
materiais e os 
serviços de apoio 
específicos do curso 
são adequados? (Se 
for estudante de EAD 
- Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

24 - As instalações 
de laboratórios, os 
equipamentos, os 
materiais e os 
serviços de apoio 
específicos do curso 
são adequados? (Se 
for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

24 - As instalações de 
laboratórios, os 
equipamentos, os 
materiais e os 
serviços de apoio 
específicos do curso 
são adequados? (Se 
for estudante de EAD 
- Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

As instalações de 
laboratórios, os 
equipamentos, os 
materiais e os 
serviços de apoio 
específicos do curso 
são adequados? (Se 
for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede). 

Qual o principal motivo para 
você ter escolhido este 
curso? 

24. Você teve 
oportunidade de 
aprendizado de 
idioma estrangeiro 
na Instituição?  

25 - Os ambientes 
para aulas práticas 
específicas do curso 
são adequados à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede) 

25 - Os ambientes 
para aulas práticas 
específicas do curso 
são adequados à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

25 - Os ambientes 
para aulas práticas 
específicas do curso 
são adequados à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial 
e/ou sede) 

Os ambientes para 
aulas práticas 
específicas do curso 
são adequados à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede). 

Qual a principal razão para 
você ter escolhido a sua 
instituição de educação 
superior? 

25. Qual o principal 
motivo para você 
ter escolhido este 
curso? 

26 - Os 
equipamentos e/ou 
materiais disponíveis 
nos ambientes para 
aulas práticas são 
suficientes para o 
número de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede) 

26 - Os 
equipamentos e/ou 
materiais disponíveis 
nos ambientes para 
aulas práticas são 
suficientes para o 
número de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

26 - Os 
equipamentos e/ou 
materiais disponíveis 
nos ambientes para 
aulas práticas são 
suficientes para o 
número de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial 
e/ou sede) 

Os equipamentos 
e/ou materiais 
disponíveis nos 
ambientes para 
aulas práticas são 
suficientes para o 
número de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede). 

As disciplinas cursadas 
contribuíram para sua 
formação integral, como 
cidadão e profissional. 

27. As disciplinas 
cursadas 
contribuíram para 
sua formação 
integral, como 
cidadão e 
profissional.  

27 - Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos 
estudantes de 
graduação à Internet 
para atender às 
necessidades do 
curso? 

27 - Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos 
estudantes de 
graduação à Internet 
para atender às 
necessidades do 
curso? 

27 - Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos 
estudantes de 
graduação à Internet 
para atender às 
necessidades do 
curso? 

Como a sua 
instituição viabiliza 
o acesso dos 
estudantes de 
graduação à 
Internet para 
atender às 
necessidades do 
curso?  

Os conteúdos abordados nas 
disciplinas do curso 
favoreceram sua atuação em 
estágios ou em atividades de 
iniciação profissional. 

28. Os conteúdos 
abordados nas 
disciplinas do curso 
favoreceram sua 
atuação em estágios 
ou em atividades de 
iniciação 
profissional.  

28 - Como você 
caracteriza o uso de 
recursos audiovisuais 
e tecnológicos no seu 
curso? 

28 - Como você 
caracteriza o uso de 
recursos 
audiovisuais e 
tecnológicos no seu 
curso? 

28 - Como você 
caracteriza o uso de 
recursos audiovisuais 
e tecnológicos no seu 
curso? 

Como você 
caracteriza o uso de 
recursos 
audiovisuais e 
tecnológicos no seu 
curso? 

As metodologias de ensino 
utilizadas no curso 
desafiaram você a 
aprofundar conhecimentos e 
desenvolver competências 
reflexivas e críticas. 

29. As metodologias 
de ensino utilizadas 
no curso desafiaram 
você a aprofundar 
conhecimentos e 
desenvolver 
competências 
reflexivas e críticas.  
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29 - Com que 
frequência você 
normalmente utiliza 
a biblioteca de sua 
instituição? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede) 

29 - Com que 
frequência você 
normalmente utiliza 
a biblioteca de sua 
instituição? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

29 - Com que 
frequência você 
normalmente utiliza 
a biblioteca de sua 
instituição? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial 
e/ou sede) 

Com que frequência 
você normalmente 
utiliza a biblioteca 
de sua instituição? 
(Se for estudante de 
EAD – Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede). 

O curso propiciou 
experiências de 
aprendizagem inovadoras. 

30. O curso 
propiciou 
experiências de 
aprendizagem 
inovadoras.  

30 - Dentre as vezes 
em que precisou 
utilizar o acervo da 
biblioteca, você 
conseguiu ter acesso 
ao material? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede) 

30 - Dentre as vezes 
em que precisou 
utilizar o acervo da 
biblioteca, você 
conseguiu ter acesso 
ao material? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

30 - Dentre as vezes 
em que precisou 
utilizar o acervo da 
biblioteca, você 
conseguiu ter acesso 
ao material? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial 
e/ou sede) 

Dentre as vezes em 
que precisou utilizar 
o acervo da 
biblioteca, você 
conseguiu ter 
acesso ao material? 
(Se for estudante de 
EAD – Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede). 

O curso contribuiu para o 
desenvolvimento da sua 
consciência ética para o 
exercício profissional. 

31. O curso 
contribuiu para o 
desenvolvimento da 
sua consciência 
ética para o 
exercício 
profissional.  

31 - Como você avalia 
o acervo da 
biblioteca, quanto à 
atualização, em face 
das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

31 - Como você 
avalia o acervo da 
biblioteca, quanto à 
atualização, em face 
das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

31 - Como você 
avalia o acervo da 
biblioteca, quanto à 
atualização, em face 
das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

Como você avalia o 
acervo da 
biblioteca, quanto à 
atualização, em  
face das 
necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

No curso você teve 
oportunidade de aprender a 
trabalhar em equipe. 

32. No curso você 
teve oportunidade 
de aprender a 
trabalhar em 
equipe.  

32 - Como você avalia 
o acervo de 
periódicos científicos 
/ acadêmicos 
disponíveis na 
biblioteca quanto à 
atualização? 

32 - Como você 
avalia o acervo de 
periódicos científicos 
/ acadêmicos 
disponíveis na 
biblioteca quanto à 
atualização? 

32 - Como você 
avalia o acervo de 
periódicos científicos 
/ acadêmicos 
disponíveis na 
biblioteca quanto à 
atualização? 

Como você avalia o 
acervo de 
periódicos 
científicos / 
acadêmicos 
disponíveis na 
biblioteca quanto à 
atualização?  

O curso possibilitou 
aumentar sua capacidade de 
reflexão e argumentação. 

33. O curso 
possibilitou 
aumentar sua 
capacidade de 
reflexão e 
argumentação.  

33 - O horário de 
funcionamento da 
biblioteca atende às 
suas necessidades? 
(Se for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

33 - O horário de 
funcionamento da 
biblioteca atende às 
suas necessidades? 
(Se for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

33 - O horário de 
funcionamento da 
biblioteca atende às 
suas necessidades? 
(Se for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

O horário de 
funcionamento da 
biblioteca atende às 
suas necessidades? 
(Se for estudante de 
EAD – Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede). 

O curso promoveu o 
desenvolvimento da sua 
capacidade de pensar 
criticamente, analisar e 
refletir sobre soluções para 
problemas da sociedade. 

34. O curso 
promoveu o 
desenvolvimento da 
sua capacidade de 
pensar criticamente, 
analisar e refletir 
sobre soluções para 
problemas da 
sociedade.  

34 - Na maioria das 
vezes, os planos de 
ensino apresentados 
pelos professores 
contêm os seguintes 
aspectos: objetivos, 
metodologias de 
ensino e critérios de 
avaliação, conteúdos 
e bibliografia da 
disciplina? 

34 - Na maioria das 
vezes, os planos de 
ensino apresentados 
pelos professores 
contêm os seguintes 
aspectos: objetivos, 
metodologias de 
ensino e critérios de 
avaliação, conteúdos 
e bibliografia da 
disciplina? 

34 - Na maioria das 
vezes, os planos de 
ensino apresentados 
pelos professores 
contêm os seguintes 
aspectos: objetivos, 
metodologias de 
ensino e critérios de 
avaliação, conteúdos 
e bibliografia da 
disciplina? 

Na maioria das 
vezes, os planos de 
ensino 
apresentados pelos 
professores contêm 
os seguintes 
aspectos: objetivos, 
metodologias de 
ensino e critérios de 
avaliação, 
conteúdos e 
bibliografia da 
disciplina? 

O curso contribuiu para você 
ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral 
e escrita. 

35. O curso 
contribuiu para você 
ampliar sua 
capacidade de 
comunicação nas 
formas oral e 
escrita.  
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35 - Os conteúdos 
trabalhados pela 
maioria dos 
professores são 
coerentes com os 
que foram 
apresentados nos 
respectivos planos de 
ensino? 

35 - Os conteúdos 
trabalhados pela 
maioria dos 
professores são 
coerentes com os 
que foram 
apresentados nos 
respectivos planos 
de ensino? 

35 - Os conteúdos 
trabalhados pela 
maioria dos 
professores são 
coerentes com os 
que foram 
apresentados nos 
respectivos planos de 
ensino? 

Os conteúdos 
trabalhados pela 
maioria dos 
professores são 
coerentes com os 
que foram 
apresentados nos 
respectivos planos 
de ensino? 

O curso contribuiu para o 
desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e 
atualizar-se 
permanentemente. 

36. O curso 
contribuiu para o 
desenvolvimento da 
sua capacidade de 
aprender e 
atualizar-se 
permanentemente.  

36 - Os professores 
solicitam em suas 
disciplinas a 
realização de 
atividades de 
pesquisa? 

36 - Os professores 
solicitam em suas 
disciplinas a 
realização de 
atividades de 
pesquisa? 

36 - Os professores 
solicitam em suas 
disciplinas a 
realização de 
atividades de 
pesquisa? 

Os professores 
solicitam em suas 
disciplinas a 
realização de 
atividades de 
pesquisa? 

As relações professor-aluno 
ao longo do curso 
estimularam você a estudar 
e aprender. 

37. As relações 
professor-aluno ao 
longo do curso 
estimularam você a 
estudar e aprender.  

37 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de livros-
texto? 

37 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de livros-
texto? 

37 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de livros-
texto? 

Os professores 
indicam como 
material de estudo 
a utilização de 
livros-texto?  

Os planos de ensino 
apresentados pelos 
professores contribuíram 
para seus estudos. 

38. Os planos de 
ensino 
apresentados pelos 
professores 
contribuíram para o 
desenvolvimento 
das atividades 
acadêmicas e para 
seus estudos.  

38 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de artigos 
de periódicos 
especializados 
(artigos científicos)? 

38 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de artigos 
de periódicos 
especializados 
(artigos científicos)? 

38 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de artigos 
de periódicos 
especializados 
(artigos científicos)? 

Os professores 
indicam como 
material de estudo 
a utilização de 
artigos de 
periódicos 
especializados 
(artigos científicos)? 

As referências bibliográficas 
indicadas pelos professores 
nos planos de ensino 
contribuíram para seus 
estudos e aprendizagens. 

39. As referências 
bibliográficas 
indicadas pelos 
professores nos 
planos de ensino 
contribuíram para 
seus estudos e 
aprendizagens.  

39 - Os professores 
indicam a utilização 
em suas disciplinas 
de manuais ou 
materiais elaborados 
pelos docentes? 

39 - Os professores 
indicam a utilização 
em suas disciplinas 
de manuais ou 
materiais elaborados 
pelos docentes? 

39 - Os professores 
indicam a utilização 
em suas disciplinas 
de manuais ou 
materiais elaborados 
pelos docentes? 

Os professores 
indicam a utilização 
em suas disciplinas 
de manuais ou 
materiais 
elaborados pelos 
docentes? 

Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes superarem 
problemas e dificuldades 
relacionados ao processo de 
formação. 

40. Foram 
oferecidas 
oportunidades para 
os estudantes 
superarem 
dificuldades 
relacionadas ao 
processo de 
formação.  

40 - As disciplinas do 
curso exigem 
domínio de língua 
estrangeira? 

40 - As disciplinas do 
curso exigem 
domínio de língua 
estrangeira? 

40 - As disciplinas do 
curso exigem 
domínio de língua 
estrangeira? 

As disciplinas do 
curso exigem 
domínio de língua 
estrangeira? 

A coordenação do curso 
promoveu ações de 
mediação em situações 
eventuais de conflito 
ocorridas na relação 
professor‐aluno. 

41. A coordenação 
do curso esteve 
disponível para 
orientação 
acadêmica dos 
estudantes.  

41 - Os professores 
têm disponibilidade 
para atendimento 
fora do período de 
aula? 

41 - Os professores 
têm disponibilidade 
para atendimento 
fora do período de 
aula? 

41 - Os professores 
têm disponibilidade 
para atendimento 
fora do período de 
aula? 

Os professores têm 
disponibilidade para 
atendimento fora 
do período de aula? 

O curso exigiu de você 
organização e dedicação 
frequente aos estudos. 

42. O curso exigiu 
de você organização 
e dedicação 
frequente aos 
estudos.  

42 - Os professores 
demonstram domínio 
do conteúdo das 
disciplinas? 

42 - Os professores 
demonstram 
domínio do 
conteúdo das 
disciplinas? 

42 - Os professores 
demonstram 
domínio do conteúdo 
das disciplinas? 

Os professores 
demonstram 
domínio do 
conteúdo das 
disciplinas? 

Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes participarem de 
programas, projetos ou 
atividades de extensão 
universitária. 

43. Foram 
oferecidas 
oportunidades para 
os estudantes 
participarem de 
programas, projetos 
ou atividades de 
extensão 
universitária.  
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43 - O curso 
contextualiza o 
conhecimento da 
área (teorias, 
procedimentos, 
técnicas, 
instrumentos, etc.) 
com os temas gerais 
e situações do 
cotidiano da 
realidade brasileira? 

43 - O curso 
contextualiza o 
conhecimento da 
área (teorias, 
procedimentos, 
técnicas, 
instrumentos, etc.) 
com os temas gerais 
e situações do 
cotidiano da 
realidade brasileira? 

43 - O curso 
contextualiza o 
conhecimento da 
área (teorias, 
procedimentos, 
técnicas, 
instrumentos, etc.) 
com os temas gerais 
e situações do 
cotidiano da 
realidade brasileira? 

O curso 
contextualiza o 
conhecimento da 
área (teorias, 
procedimentos, 
técnicas, 
instrumentos, etc.) 
com os temas gerais 
e situações do 
cotidiano da 
realidade brasileira? 

Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes participarem de 
projetos de iniciação 
científica e de atividades que 
estimularam a investigação 
acadêmica. 

44. Foram 
oferecidas 
oportunidades para 
os estudantes 
participarem de 
projetos de iniciação 
científica e de 
atividades que 
estimularam a 
investigação 
acadêmica.  

44 - Como você avalia 
o currículo do seu 
curso em relação à 
integração entre os 
conteúdos das 
diferentes 
disciplinas? 

44 - Como você 
avalia o currículo do 
seu curso em relação 
à integração entre os 
conteúdos das 
diferentes 
disciplinas? 

44 - Como você 
avalia o currículo do 
seu curso em relação 
à integração entre os 
conteúdos das 
diferentes 
disciplinas? 

Como você avalia o 
currículo do seu 
curso em relação à 
integração entre os 
conteúdos das 
diferentes 
disciplinas?  

O curso ofereceu condições 
para os estudantes 
participarem de eventos 
internos e/ou externos à 
instituição. 

45. O curso 
ofereceu condições 
para os estudantes 
participarem de 
eventos internos 
e/ou externos à 
instituição.  

45 - Seu curso 
oferece atividades 
complementares? 

45 - Seu curso 
oferece atividades 
complementares? 

45 - Seu curso 
oferece atividades 
complementares? 

Seu curso oferece 
atividades 
complementares? 

A instituição ofereceu 
oportunidades para os 
estudantes atuarem como 
representantes em órgãos 
colegiados. 

46. A instituição 
ofereceu 
oportunidades para 
os estudantes 
atuarem como 
representantes em 
órgãos colegiados.  

46 - Você participou 
de programas de 
iniciação científica? 
Como foi a 
contribuição para a 
sua formação? 

46 - Você participou 
de programas de 
iniciação científica? 
Como foi a 
contribuição para a 
sua formação? 

46 - Você participou 
de programas de 
iniciação científica? 
Como foi a 
contribuição para a 
sua formação? 

Você participou de 
programas de 
iniciação científica? 
Como foi a 
contribuição para a 
sua formação?  

O curso favoreceu a 
articulação do conhecimento 
teórico com atividades 
práticas. 

47. O curso 
favoreceu a 
articulação do 
conhecimento 
teórico com 
atividades práticas.  

47 - Você participou 
de programas de 
monitoria? Como foi 
a contribuição para a 
sua formação? 

47 - Você participou 
de programas de 
monitoria? Como foi 
a contribuição para a 
sua formação? 

47 - Você participou 
de programas de 
monitoria? Como foi 
a contribuição para a 
sua formação? 

Você participou de 
programas de 
monitoria? Como 
foi a contribuição 
para a sua 
formação?  

As atividades práticas foram 
suficientes para a formação 
profissional. 

48. As atividades 
práticas foram 
suficientes para 
relacionar os 
conteúdos do curso 
com a prática, 
contribuindo para 
sua formação 
profissional.  

48 - Você participou 
de programas de 
extensão? Como foi a 
contribuição para a 
sua formação? 

48 - Você participou 
de programas de 
extensão? Como foi 
a contribuição para a 
sua formação? 

48 - Você participou 
de programas de 
extensão? Como foi a 
contribuição para a 
sua formação? 

Você participou de 
programas de 
extensão? Como foi 
a contribuição para 
a sua formação? 

O curso propiciou 
conhecimentos 
atualizados/contemporâneos 
em sua área de formação. 

49. O curso 
propiciou acesso a 
conhecimentos 
atualizados e/ou 
contemporâneos 
em sua área de 
formação.  

49 - Seu curso apoia 
financeiramente a 
participação dos 
estudantes em 
eventos (congressos, 
encontros, 
seminários, visitas 
técnicas etc.)? 

49 - Seu curso apoia 
financeiramente a 
participação dos 
estudantes em 
eventos (congressos, 
encontros, 
seminários, visitas 
técnicas etc.)? 

49 - Seu curso apoia 
financeiramente a 
participação dos 
estudantes em 
eventos (congressos, 
encontros, 
seminários, visitas 
técnicas etc.)? 

Sua IES apoia 
financeiramente a 
participação dos 
estudantes em 
eventos 
(congressos, 
encontros, 
seminários, visitas 
técnicas etc.)?  

O estágio supervisionado 
proporcionou experiências 
diversificadas para a sua 
formação. 

50. O estágio 
supervisionado 
proporcionou 
experiências 
diversificadas para a 
sua formação.  

50 - Como você avalia 
o nível de exigência 
do curso? 

50 - Como você 
avalia o nível de 
exigência do curso? 

50 - Como você 
avalia o nível de 
exigência do curso? 

 Como você avalia o 
nível de exigência 
do curso? 

As atividades realizadas 
durante seu trabalho de 
conclusão de curso 
contribuíram para qualificar 
sua formação profissional 

51. As atividades 
realizadas durante 
seu trabalho de 
conclusão de curso 
contribuíram para 
qualificar sua 
formação 
profissional  
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51 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de cultura 
geral? 

51 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de cultura 
geral? 

51 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de cultura 
geral? 

Você considera que 
seu curso contribui 
para a aquisição de 
cultura geral?  

Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes realizarem 
intercâmbios e/ou estágios 
no país. 

52. Foram 
oferecidas 
oportunidades para 
os estudantes 
realizarem 
intercâmbios e/ou 
estágios no país.  

52 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de 
formação teórica na 
área? 

52 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de 
formação teórica na 
área? 

52 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de 
formação teórica na 
área? 

Você considera que 
seu curso contribui 
para a aquisição de 
formação teórica na 
área?  

Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes realizarem 
intercâmbios e/ou estágios 
fora do país. 

53. Foram 
oferecidas 
oportunidades para 
os estudantes 
realizarem 
intercâmbios e/ou 
estágios fora do 
país.  

53 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
preparação para o 
exercício 
profissional? 

53 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
preparação para o 
exercício 
profissional? 

53 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
preparação para o 
exercício 
profissional? 

Você considera que 
seu curso contribui 
na preparação para 
o exercício 
profissional? 

O curso realizou avaliações 
periódicas da qualidade das 
disciplinas e da atuação dos 
professores. 

54. Os estudantes 
participaram de 
avaliações 
periódicas do curso 
(disciplinas, atuação 
dos professores, 
infraestrutura).  

54 - Como você avalia 
a contribuição do 
curso para a sua 
formação? 

54 - Como você 
avalia a contribuição 
do curso para a sua 
formação? 

54 - Como você 
avalia a contribuição 
do curso para a sua 
formação? 

Como você avalia a 
contribuição do 
curso para a sua 
formação? 

As avaliações de 
aprendizagem aplicadas 
pelos professores foram 
coerentes com o conteúdo 
ministrado. 

55. As avaliações da 
aprendizagem 
realizadas durante o 
curso foram 
compatíveis com os 
conteúdos ou temas 
trabalhados pelos 
professores.  

        

Os professores 
apresentaram 
disponibilidade para atender 
os estudantes. 

56. Os professores 
apresentaram 
disponibilidade para 
atender os 
estudantes fora do 
horário das aulas.  

        

Os professores 
demonstraram domínio do 
conteúdo das disciplinas que 
ministraram. 

57. Os professores 
demonstraram 
domínio dos 
conteúdos 
abordados nas 
disciplinas.  

        

Os professores utilizaram 
tecnologias de informação e 
comunicação (Ticas) no 
processo de ensino‐
aprendizagem. 

58. Os professores 
utilizaram 
tecnologias da 
informação e 
comunicação (TICs) 
como estratégia de 
ensino (projetor 
multimídia, 
laboratório de 
informática, 
ambiente virtual de 
aprendizagem).  

        

A instituição dispôs de 
quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio 
administrativo e acadêmico 

59. A instituição 
dispôs de 
quantidade 
suficiente de 
funcionários para o 
apoio administrativo 
e acadêmico.  
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O curso disponibilizou 
monitores ou tutores para 
auxiliar os estudantes. 

60. O curso 
disponibilizou 
monitores ou 
tutores para auxiliar 
os estudantes.  

        
As condições de 
infraestrutura das salas de 
aula foram adequadas. 

61. As condições de 
infraestrutura das 
salas de aula foram 
adequadas.  

        

Os equipamentos e materiais 
disponíveis para as aulas 
práticas foram adequados 
para a quantidade de 
estudantes. 

62. Os 
equipamentos e 
materiais 
disponíveis para as 
aulas práticas foram 
adequados para a 
quantidade de 
estudantes.  

        

Os ambientes e 
equipamentos destinados às 
aulas práticas foram 
adequados ao curso. 

63. Os ambientes e 
equipamentos 
destinados às aulas 
práticas foram 
adequados ao curso.  

        

A biblioteca dispôs das 
referências bibliográficas 
que os estudantes 
necessitaram. 

64. A biblioteca 
dispôs das 
referências 
bibliográficas que os 
estudantes 
necessitaram.  

        

A instituição contou com 
biblioteca virtual ou conferiu 
acesso a obras disponíveis 
em acervos virtuais. 

65. A instituição 
contou com 
biblioteca virtual ou 
conferiu acesso a 
obras disponíveis 
em acervos virtuais.  

        

O ambiente acadêmico 
favoreceu a reflexão e 
convivência social de forma a 
promover um clima de 
respeito à diversidade. 

66. As atividades 
acadêmicas 
desenvolvidas 
dentro e fora da sala 
de aula 
possibilitaram 
reflexão, 
convivência e 
respeito à 
diversidade.  

        

A instituição contou com 
espaços de cultura, de lazer, 
de convívio e interação 
social. 

67. A instituição 
promoveu 
atividades de 
cultura, de lazer e 
de interação social.  

        

A instituição dispôs de 
refeitório, cantina e 
banheiros em condições 
adequadas que atenderam 
as necessidades dos seus 
usuários. 

68. A instituição 
dispôs de refeitório, 
cantina e banheiros 
em condições 
adequadas que 
atenderam as 
necessidades dos 
seus usuários 
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APÊNDICE B – ANÁLISE DAS QUESTÕES COMUNS – ENADE 2004 A 2014 

2004 2005 2006 2007 2008 

01. Qual o seu estado 
civil? 

01. Qual o seu estado 
civil 

 1 Em qual Unidade da 
Federação você nasceu?  

 1 Em qual Unidade da 
Federação você nasceu?  

1 - Em qual Unidade da 
Federação você nasceu? 

02. Quantos irmãos você 
tem?  

02. Quantos irmãos você 
tem? 

2 Qual o seu estado 
civil?  

2 Qual o seu estado 
civil?  

2 - Qual o seu estado 
civil? 

03. Quantos filhos você 
tem? 

03. Quantos filhos você 
tem? 

3 Quantos irmãos você 
tem?  

3 Quantos irmãos você 
tem?  

3 - Quantos irmãos você 
tem? 

04. Como você se 
considera? 

04. Como você se 
considera? 

4 Quantos filhos você 
tem?  

4 Quantos filhos você 
tem?  

4 - Quantos filhos você 
tem? 

05. Com quem você 
mora atualmente? 

05. Com quem você 
mora atualmente 

5 Como você se 
considera?  

5 Como você se 
considera?  

5 - Como você se 
considera? 

06. Qual a faixa de renda 
mensal das pessoas que 
moram em sua casa? 

06. Qual a faixa de renda 
mensal da sua família?  

6 Com quem você mora 
atualmente?  

6 Com quem você mora 
atualmente?  

6 - Com quem você mora 
atualmente? 

07. Quantos membros 
de sua família moram 
com você? 

07. Quantos membros 
de sua família moram 
com você?  

7 Qual a faixa de renda 
mensal da sua família?  

7 Qual a faixa de renda 
mensal da sua família?  

7 - Qual a faixa de renda 
mensal da sua família? 

08. Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso. 

08. Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso. 

8 Quantos membros de 
sua família moram com 
você?  

8 Quantos membros de 
sua família moram com 
você?  

8 - Quantos membros de 
sua família moram com 
você? 

9. Se você trabalha ou 
trabalhou, qual é ou foi a 
carga horária 
aproximada de sua 
atividade remunerada 
(não contar estágio)? 

9. Se você trabalha ou 
trabalhou, qual é ou foi a 
carga horária 
aproximada de sua 
atividade remunerada 
(não contar estágio e 
bolsas de pesquisa)? 

9 Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso.  

9 Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso.  

9 - Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso. 
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10. Que tipo de bolsa de 
estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu para 
custeio das despesas do 
curso? 

10. Que tipo de bolsa de 
estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu para 
custeio das despesas do 
curso?  

10 Se você trabalha ou já 
trabalhou, qual é (ou foi) 
a carga horária 
aproximada de sua 
atividade remunerada? 
(Não contar estágio e 
bolsas de pesquisa.)  

10 Se você trabalha ou já 
trabalhou, qual é (ou foi) 
a carga horária 
aproximada de sua 
atividade remunerada? 
(Não contar estágio e 
bolsas de pesquisa.)  

10 - Se você trabalha ou 
já trabalhou, qual é (foi) 
a carga horária 
aproximada de sua 
atividade remunerada? 
(Não contar estágio e 
bolsas de pesquisa) 

11.  Qual o grau de 
escolaridade do seu pai? 

11.  Qual o grau de 
escolaridade do seu pai?  

11 Que tipo de 
financiamento você 
recebe ou recebeu para 
custeio das despesas do 
curso?  

11 Que tipo de 
financiamento você 
recebe ou recebeu para 
custeio das despesas do 
curso?  

11 - Que tipo de bolsa de 
estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu para 
auxiliar a sua formação 
universitária e/ou 
custear as despesas do 
curso? 

12. Qual o grau de 
escolaridade de sua 
mãe? 

12. Qual o grau de 
escolaridade de sua 
mãe? 

12 Que tipo de bolsa de 
estudos você recebe ou 
recebeu para auxiliar a 
sua formação 
universitária? 

12 Que tipo de bolsa de 
estudos você recebe ou 
recebeu para auxiliar a 
sua formação 
universitária? 

12 - Seu ingresso no 
curso de graduação se 
deu por meio de 
políticas de ação 
afirmativa da 
instituição? 

13. Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio? 

13. Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio?  

13 Qual o grau de 
escolaridade do seu pai?  

13 Qual o grau de 
escolaridade do seu pai?  

13 - Qual o grau de 
escolaridade de seu pai? 

14. Que tipo de curso de 
ensino médio você 
concluiu? 

14. Que tipo de curso de 
ensino médio você 
concluiu? 

14 Qual o grau de 
escolaridade de sua 
mãe?  

14 Qual o grau de 
escolaridade de sua 
mãe?  

14 - Qual o grau de 
escolaridade de sua 
mãe? 

15. Como é seu 
conhecimento de língua 
inglesa? 

15. Como é seu 
conhecimento de língua 
inglesa?  

15 Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino fundamental? 

15 Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino fundamental? 

15 - Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino fundamental? 

16. Como é seu 
conhecimento de língua 
espanhola? 

16. Como é seu 
conhecimento de língua 
espanhola?  

16 Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino médio 

16 Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino médio 

16 - Em qual Unidade da 
Federação você concluiu 
o ensino médio? 

17. Excetuando-se os 
livros escolares, quantos 
livros você leu no 
presente ano? 

17. Excetuando-se os 
livros escolares, quantos 
livros você leu no 
presente ano?  

17 Em que tipo de escola 
você cursou o ensino 
médio?  

17 Em que tipo de escola 
você cursou o ensino 
médio?  

17 - Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio? 
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18. Quais os tipos de 
livros que você mais lê? 

18. Quais os tipos de 
livros que você mais lê?  

18 Que tipo de curso de 
ensino médio você 
concluiu? 

18 Que tipo de curso de 
ensino médio você 
concluiu? 

18 - Que tipo de ensino 
médio você concluiu? 

19. Com que frequência 
você lê jornal? 

19. Com que frequência 
você lê jornal?  

19 Como é seu 
conhecimento de língua 
inglesa?  

19 Como é seu 
conhecimento de língua 
inglesa?  

19 - Como é seu 
conhecimento de língua 
inglesa? 

20. Quais os assuntos 
dos jornais que você 
mais lê? 

20. Quais os assuntos 
dos jornais que você 
mais lê?  

20 Como é seu 
conhecimento de língua 
espanhola?  

20 Como é seu 
conhecimento de língua 
espanhola?  

20 - Como é seu 
conhecimento da língua 
espanhola? 

21. Que meio você mais 
utiliza para se manter 
atualizado sobre os 
acontecimentos do 
mundo contemporâneo? 

21. Que meio você mais 
utiliza para se manter 
atualizado(a) sobre os 
acontecimentos do 
mundo contemporâneo?  

21 Excetuando-se os 
livros escolares, quantos 
livros você leu neste 
ano? 

21 Excetuando-se os 
livros escolares, quantos 
livros você leu neste 
ano? 

21 - Excetuando-se os 
livros escolares, quantos 
livros você leu neste 
ano? 

22. Com que frequência 
você utiliza a biblioteca 
de sua instituição? 

22. Com que frequência 
você utiliza a biblioteca 
de sua instituição?  

22 Quais os tipos de 
livros que você mais lê?  

22 Quais os tipos de 
livros que você mais lê?  

22 - Quais os tipos de 
livros que você mais lê? 

23. Que fonte(s) você 
mais utiliza ao realizar as 
atividades de pesquisa 
para as disciplinas do 
curso? 

23. Que fonte(s) você 
mais utiliza ao realizar as 
atividades de pesquisa 
para as disciplinas do 
curso?  

23 Com que frequência 
você lê jornal?  

23 Com que frequência 
você lê jornal?  

23 - Com que frequência 
você lê jornal? 

24. Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, você 
dedica (dedicou) aos 
estudos, excetuando as 
horas de aula? 

24. Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, você 
dedica / dedicou aos 
estudos, excetuando as 
horas de aula?  

24 Quais os assuntos dos 
jornais que você mais lê?  

24 Quais os assuntos dos 
jornais que você mais lê?  

24 - Quais os assuntos 
dos jornais que você 
mais lê? 
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25. Que tipo de 
atividade acadêmica 
você desenvolve 
(desenvolveu), 
predominantemente, 
durante o curso, além 
daquelas obrigatórias? 

25. Que tipo de 
atividade acadêmica 
você desenvolve / 
desenvolveu, 
predominantemente, 
durante o curso, além 
daquelas obrigatórias?  

25 Que meio você mais 
utiliza para se manter 
atualizado acerca dos 
acontecimentos do 
mundo contemporâneo?  

25 Que meio você mais 
utiliza para se manter 
atualizado acerca dos 
acontecimentos do 
mundo contemporâneo?  

25 - Que meio você mais 
utiliza para se manter 
atualizado acerca dos 
acontecimentos do 
mundo contemporâneo? 

26. Você está (esteve) 
envolvido(a) em algum 
projeto de pesquisa 
(iniciação científica)? 

26. Você está / esteve 
envolvido(a) em algum 
projeto de pesquisa 
(iniciação científica)?  

26 Com que frequência 
você utiliza a biblioteca 
de sua instituição?  

26 Com que frequência 
você utiliza a biblioteca 
de sua instituição?  

26 - Com que frequência 
você utiliza a biblioteca 
de sua instituição? 

27. Que entidade 
promoveu a maior parte 
dos eventos (congressos, 
jornadas, seminários, 
etc.) de que você 
participa (participou)? 

27. Que entidade 
promoveu a maior parte 
dos eventos (congressos, 
jornadas, seminários, 
etc.) de que você 
participa / participou?  

27 Que fonte(s) você 
mais utiliza ao realizar as 
atividades de pesquisa 
para as disciplinas do 
curso?  

27 Que fonte(s) você 
mais utiliza ao realizar as 
atividades de pesquisa 
para as disciplinas do 
curso?  

27 - Que fonte(s) você 
mais utiliza ao realizar as 
atividades de pesquisa 
para as disciplinas do 
curso? 

28. Que atividade(s) 
extracurricular(es) 
oferecida(s) pela sua 
instituição você mais 
desenvolve ou 
desenvolveu? 

28. Que atividade(s) 
extracurricular(es) 
oferecida(s) pela sua 
instituição você mais 
desenvolve ou 
desenvolveu?  

28 Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, você 
dedica / dedicou aos 
estudos, excetuando as 
horas de aula?  

28 Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, você 
dedica / dedicou aos 
estudos, excetuando as 
horas de aula?  

28 - Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, você 
dedica / dedicou aos 
estudos, excetuando as 
horas de aula? 

29. Das atividades 
artístico-culturais 
listadas abaixo, qual 
constitui sua preferência 
para o lazer 

29. Das atividades 
artístico-culturais 
listadas abaixo, qual 
constitui sua preferência 
para o lazer?  

29 Que tipo de atividade 
acadêmica você 
desenvolve / 
desenvolveu, 
predominantemente, 
durante o curso, além 
daquelas obrigatórias?  

29 Que tipo de atividade 
acadêmica você 
desenvolve / 
desenvolveu, 
predominantemente, 
durante o curso, além 
daquelas obrigatórias?  

29 - Que tipo de 
atividade acadêmica 
você desenvolve / 
desenvolveu, 
predominantemente, 
durante o curso, além 
daquelas obrigatórias? 

30. Com que frequência 
você utiliza 
microcomputador?  

30. Com que frequência 
você utiliza 
microcomputador?  

30 Você está / esteve 
envolvido(a) em algum 
projeto de pesquisa 
(iniciação científica)?  

30 Você está / esteve 
envolvido(a) em algum 
projeto de pesquisa 
(iniciação científica)?  

30 - Você está / esteve 
envolvido(a) em algum 
projeto de pesquisa 
(iniciação científica)? 
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31. Você tem acesso à 
Internet?  

31. Você tem acesso à 
Internet?  

31 Que entidade 
promoveu a maior parte 
dos eventos (congressos, 
jornadas, seminários 
etc.) de que você 
participa/ participou?  

31 Que entidade 
promoveu a maior parte 
dos eventos (congressos, 
jornadas, seminários 
etc.) de que você 
participa/ participou?  

31 - Que entidade 
promoveu a maior parte 
dos eventos (congressos, 
jornadas, seminários etc) 
de que você participa / 
participou? 

32. Em casa?  32. Em casa?  

32 De que atividade(s) 
extracurricular(es) 
oferecida(s) pela sua 
instituição você mais 
participa ou participou?  

32 De que atividade(s) 
extracurricular(es) 
oferecida(s) pela sua 
instituição você mais 
participa ou participou?  

32 - De que atividade(s) 
extracurricular(es) 
oferecida(s) pela sua 
instituição você mais 
participa ou participou? 

33. No trabalho?  33. No trabalho?  

33 Entre as atividades 
artístico-culturais 
listadas abaixo, qual 
constitui sua preferência 
para o lazer?  

33 Entre as atividades 
artístico-culturais 
listadas abaixo, qual 
constitui sua preferência 
para o lazer?  

33 - Entre as atividades 
artístico-culturais 
listadas abaixo, qual 
constitui sua preferência 
para o lazer? 

34. Na instituição de 
ensino do seu curso?  

34. Na instituição de 
ensino do seu curso? 

34 Com que frequência 
você utiliza 
microcomputador?  

34 Com que frequência 
você utiliza 
microcomputador?  

34 - Com que frequência 
você utiliza 
microcomputador? 

35. Em outros locais não 
mencionados?  

35. Em outros locais não 
mencionados? 

35 Você tem acesso à 
Internet?  

35 Você tem acesso à 
Internet?  

35 - Você tem acesso à 
Internet? 

36. Para 
entretenimento?  

36. Para 
entretenimento? 

36 Em casa?  36 Em casa?  36 - Em casa? 

37. Para trabalhos 
escolares?  

37. Para trabalhos 
escolares?  

37 No trabalho?  37 No trabalho?  37 - No trabalho? 

38. Para trabalhos 
profissionais?  

38. Para trabalhos 
profissionais?  

 38 Na instituição de 
ensino do seu curso?  

 38 Na instituição de 
ensino do seu curso?  

38 - Na instituição de 
ensino do seu curso? 
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39. Para comunicação 
via e-mail?  

39. Para comunicação 
via e-mail?  

39 Em outros locais não 
mencionados?  

39 Em outros locais não 
mencionados?  

39 - Em outros locais não 
mencionados? 

40. Para operações 
bancárias?  

40. Para operações 
bancárias?  

40 Para entretenimento?  40 Para entretenimento?  
40 - Para 
entretenimento? 

41. Para compras 
eletrônicas?  

41. Para compras 
eletrônicas?  

41 Para trabalhos 
escolares?  

41 Para trabalhos 
escolares?  

41 - Para trabalhos 
escolares? 

42. Como você classifica 
o seu conhecimento de 
informática? 

42. Como você classifica 
o seu conhecimento de 
informática?  

42 Para trabalhos 
profissionais?  

42 Para trabalhos 
profissionais?  

42 - Para trabalhos 
profissionais? 

43. Considerando-se 
apenas as aulas teóricas, 
qual o número 
aproximado de 
estudantes por turma? 

43. Considerando-se 
apenas as aulas teóricas, 
qual o número 
aproximado de 
estudantes por turma?  

43 Para comunicação via 
e-mail?  

43 Para comunicação via 
e-mail?  

43 - Para comunicação 
via e-mail? 

44. Como são as 
instalações físicas (salas 
de aula, laboratórios, 
ambientes de 
trabalho/estudo) 
utilizadas no seu curso? 

44. Como são as 
instalações físicas (salas 
de aula, laboratórios, 
ambientes de 
trabalho/estudo) 
utilizadas no seu curso?  

44 Para operações 
bancárias?  

44 Para operações 
bancárias?  

44 - Para operações 
bancárias? 

45. O espaço pedagógico 
é adequado ao número 
de estudantes? 

45. O espaço pedagógico 
é adequado ao número 
de estudantes? 

45 Para compras 
eletrônicas?  

45 Para compras 
eletrônicas?  

45 - Para compras 
eletrônicas? 

46. O material de 
consumo oferecido é 
suficiente para o número 
de estudantes? 

46. O material de 
consumo oferecido é 
suficiente para o número 
de estudantes?  

46 Como você classifica 
o seu conhecimento de 
informática?  

46 Como você classifica 
o seu conhecimento de 
informática?  

46 - Como você classifica 
o seu conhecimento de 
informática? 
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47. Os equipamentos 
disponíveis são 
suficientes para o 
número de estudantes 

47. Os equipamentos 
disponíveis são 
suficientes para o 
número de estudantes?  

47 Considerando-se 
apenas as aulas teóricas, 
qual o número 
aproximado de 
estudantes por turma?  

47 Considerando-se 
apenas as aulas teóricas, 
qual o número 
aproximado de 
estudantes por turma?  

47 - Considerando-se 
apenas as aulas teóricas, 
qual o número 
aproximado de 
estudantes por turma? 

48. Como são os 
equipamentos de 
laboratório utilizados no 
seu curso? 

48. Como são os 
equipamentos de 
laboratório utilizados no 
seu curso?  

48 Como são as 
instalações físicas (salas 
de aula, laboratórios, 
ambientes de 
trabalho/estudo) 
utilizadas no seu curso?  

48 Como são as 
instalações físicas (salas 
de aula, laboratórios, 
ambientes de 
trabalho/estudo) 
utilizadas no seu curso?  

48 - Como são as 
instalações físicas (salas 
de aula, laboratórios, 
ambientes de trabalho / 
estudo) utilizadas no seu 
curso? 

49. Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos estudantes 
de graduação aos 
microcomputadores, 
para atender às 
necessidades do curso 

49. Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos estudantes 
de graduação aos 
microcomputadores, 
para atender às 
necessidades do curso?  

49 O espaço pedagógico 
é adequado ao número 
de estudantes?  

49 O espaço pedagógico 
é adequado ao número 
de estudantes?  

49 - O espaço 
pedagógico é adequado 
ao número de 
estudantes? 

50. Como você avalia o 
acervo da biblioteca, 
quanto à atualização, 
face às necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

50. Como você avalia o 
acervo da biblioteca, 
quanto à atualização, 
face às necessidades 
curriculares do seu 
curso?  

50 O material de 
consumo oferecido é 
suficiente para o número 
de estudantes?  

50 O material de 
consumo oferecido é 
suficiente para o número 
de estudantes?  

50 - O material de 
consumo oferecido é 
suficiente para o número 
de estudantes? 

51. Com relação aos 
livros mais usados no 
curso, o número de 
exemplares disponíveis 
na biblioteca atende ao 
alunado? 

51. Com relação aos 
livros mais usados no 
curso, o número de 
exemplares disponíveis 
na biblioteca atende ao 
alunado?  

51 Os equipamentos 
disponíveis são 
suficientes para o 
número de estudantes?  

51 Os equipamentos 
disponíveis são 
suficientes para o 
número de estudantes?  

51 - Os equipamentos 
disponíveis são 
suficientes para o 
número de estudantes? 

52. Como você avalia o 
acervo de periódicos 
cientifico acadêmicos 
disponíveis na biblioteca, 
quanto à atualização? 

52. Como você avalia o 
acervo de periódicos 
científicos / acadêmicos 
disponíveis na biblioteca, 
quanto à atualização?  

52 Como são os 
equipamentos de 
laboratório utilizados no 
seu curso?  

52 Como são os 
equipamentos de 
laboratório utilizados no 
seu curso?  

52 - Como são os 
equipamentos de 
laboratório utilizados no 
seu curso? 

53. A biblioteca de sua 
instituição oferece 
serviço de empréstimo 
de livros? 

53. A biblioteca de sua 
instituição oferece 
serviço de empréstimo 
de livros?  

53 Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos estudantes 
de graduação aos 
microcomputadores 
para atender às 
necessidades do curso? 

53 Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos estudantes 
de graduação aos 
microcomputadores 
para atender às 
necessidades do curso? 

53 - Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos estudantes 
de graduação aos 
microcomputadores 
para atender às 
necessidades do curso? 

54. Como é o serviço de 
pesquisa bibliográfica 
oferecido? 

54. Como é o serviço de 
pesquisa bibliográfica 
oferecido?  

54 Como você avalia o 
acervo da biblioteca, 
quanto à atualização, em 
face das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

54 Como você avalia o 
acervo da biblioteca, 
quanto à atualização, em 
face das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

54 - Como você avalia o 
acervo da biblioteca, 
quanto à atualização, em 
face das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 
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55. Horário de 
funcionamento que 
atenda às suas 
necessidades. 

55. Horário de 
funcionamento que 
atenda às suas 
necessidades.  

55 Com relação aos 
livros mais usados no 
curso, o número de 
exemplares disponíveis 
na biblioteca atende ao 
alunado? 

55 Com relação aos 
livros mais usados no 
curso, o número de 
exemplares disponíveis 
na biblioteca atende ao 
alunado? 

55 - Com relação aos 
livros ais usados no 
curso, o número de 
exemplares disponíveis 
na biblioteca atende ao 
alunado? 

56. Instalações para 
leitura e estudo. 

56. Instalações para 
leitura e estudo.  

56 Como você avalia o 
acervo de periódicos 
científicos / acadêmicos 
disponíveis na biblioteca 
quanto à atualização? 

56 Como você avalia o 
acervo de periódicos 
científicos / acadêmicos 
disponíveis na biblioteca 
quanto à atualização? 

56 - Como você avalia o 
acervo de periódicos 
científicos / acadêmicos 
disponíveis na biblioteca 
quanto à atualização? 

57. Aspectos sociais, 
políticos e culturais da 
realidade brasileira. 

57. Aspectos sociais, 
políticos e culturais da 
realidade brasileira. 

57 A biblioteca de sua 
instituição oferece 
serviço de empréstimo 
de livros? 

57 A biblioteca de sua 
instituição oferece 
serviço de empréstimo 
de livros? 

57 - A biblioteca de sua 
instituição oferece 
serviço de empréstimo 
de livros? 

58. Temas gerais e 
situações do cotidiano 

58. Temas gerais e 
situações do cotidiano.  

 58 Como é o serviço de 
pesquisa bibliográfica 
oferecido? 

 58 Como é o serviço de 
pesquisa bibliográfica 
oferecido? 

58 - Como é o serviço de 
pesquisa bibliográfica 
oferecido? 

59. Analfabetismo 59. Analfabetismo.  

59 Horário de 
funcionamento que 
atenda às suas 
necessidades. 

59 Horário de 
funcionamento que 
atenda às suas 
necessidades. 

59 - Horário de 
funcionamento que 
atenda às suas 
necessidades. 

60. Desigualdades 
econômicas e sociais. 

60. Desigualdades 
econômicas e sociais.  

60 Instalações para 
leitura e estudo. 

60 Instalações para 
leitura e estudo. 

60 - Instalações para 
leitura e estudo. 

61. Desemprego. 61. Desemprego. 
61 Aspectos sociais, 
políticos e culturais da 
realidade brasileira.  

61 Aspectos sociais, 
políticos e culturais da 
realidade brasileira.  

61 - Aspectos sociais, 
políticos e culturais da 
realidade brasileira. 

62. Habitação 62. Habitação. 
62 Temas gerais e 
situações do cotidiano.  

62 Temas gerais e 
situações do cotidiano.  

62 - Temas gerais e 
situações do cotidiano. 

63. Discriminação em 
relação a cor, gênero e 
minorias 

63. Discriminação em 
relação a cor, gênero e 
minorias 

63 Analfabetismo.  63 Analfabetismo.  63 - Analfabetismo. 

64. Diversidades e 
especificidades 
regionais. 

64. Diversidades e 
especificidades regionais 

64 Desigualdades 
econômicas e sociais.  

64 Desigualdades 
econômicas e sociais.  

64 - Desigualdades 
econômicas e sociais. 
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65. Segurança e 
criminalidade 

65. Segurança e 
criminalidade 

 65 Desemprego.  65 Desemprego. 65 - Desemprego. 

66. Exploração do 
trabalho infantil e/ou 
adulto. 

66. Exploração do 
trabalho infantil e (ou) 
adulto.  

66 Habitação.  66 Habitação.  66 - Habitação. 

67. Conhecimento de 
ações comunitárias. 

67. Conhecimento de 
ações comunitárias 

67 Discriminação em 
relação a cor, gênero e 
minorias.  

67 Discriminação em 
relação a cor, gênero e 
minorias.  

67 - Discriminação em 
relação a cor, gênero e 
minorias. 

68. Atuação em 
iniciativas e programas 
comunitários. 

68. Atuação em 
iniciativas e programas 
comunitários 

68 Diversidades e 
especificidades 
regionais.  

68 Diversidades e 
especificidades 
regionais.  

68 - Diversidades e 
especificidades 
regionais. 

69. Como você avalia o 
currículo do seu curso? 

69. Como você avalia o 
currículo do seu curso? 

69 Segurança e 
criminalidade.  

69 Segurança e 
criminalidade.  

69 - Segurança e 
criminalidade. 

70. Ao iniciarem os 
trabalhos em cada 
disciplina, os docentes 
discutem o plano de 
ensino com os 
estudantes? 

70. Ao iniciarem os 
trabalhos em cada 
disciplina, os docentes 
discutem o plano de 
ensino com os 
estudantes? 

70 Exploração do 
trabalho infantil e(ou) 
adulto.  

70 Exploração do 
trabalho infantil e(ou) 
adulto.  

70 - Exploração do 
trabalho infantil e(ou) 
adulto. 

71. Os planos de ensino 
contêm todos os 
seguintes aspectos: 
objetivos, 
procedimentos de 
ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia 
da disciplina? 

71. Os planos de ensino 
contêm todos os 
seguintes aspectos: 
objetivos, 
procedimentos de 
ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia 
da disciplina? 

71 Conhecimento de 
ações comunitárias.  

71 Conhecimento de 
ações comunitárias.  

71 - Conhecimento de 
ações comunitárias. 

72. Em que medida as 
orientações contidas nos 
planos de ensino são 
relevantes para os 
estudantes no 
desenvolvimento do 
curso? 

72. Em que medida as 
orientações contidas nos 
planos de ensino são 
relevantes para os 
estudantes no 
desenvolvimento do 
curso?  

72 Atuação em 
iniciativas e programas 
comunitários. 

72 Atuação em 
iniciativas e programas 
comunitários. 

72 - Atuação em 
iniciativas e programas 
comunitários. 

73. Que técnica de 
ensino a maioria dos 
professores tem 
utilizado, 
predominantemente? 

73. Que técnica de 
ensino a maioria dos 
professores tem 
utilizado, 
predominantemente?  

73 Como você avalia o 
currículo do seu curso? 

73 Como você avalia o 
currículo do seu curso? 

73 - Como você avalia o 
currículo do seu curso? 

74. Você é (foi) solicitado 
a realizar atividades de 
pesquisa como 
estratégia de 
aprendizagem? 

74. Você é / foi 
solicitado(a) a realizar 
atividades de pesquisa 
como estratégia de 
aprendizagem? 

74 Ao iniciarem os 
trabalhos em cada 
disciplina, os docentes 
discutem o plano de 
ensino com os 
estudantes?  

74 Ao iniciarem os 
trabalhos em cada 
disciplina, os docentes 
discutem o plano de 
ensino com os 
estudantes?  

74 - Ao iniciarem os 
trabalhos em cada 
disciplina, os docentes 
discutem o plano de 
ensino com os 
estudantes? 
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75. Como você avalia os 
procedimentos de 
ensino adotados pela 
maioria dos professores, 
quanto à adequação aos 
objetivos do curso? 

75. Como você avalia os 
procedimentos de 
ensino adotados pela 
maioria dos professores, 
quanto à adequação aos 
objetivos do curso? 

75 Os planos de ensino 
contêm todos os 
seguintes aspectos: 
objetivos, 
procedimentos de 
ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia 
da disciplina?  

75 Os planos de ensino 
contêm todos os 
seguintes aspectos: 
objetivos, 
procedimentos de 
ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia 
da disciplina?  

75 - Os planos de ensino 
contém todos os 
seguintes aspectos: 
objetivos, 
procedimentos de 
ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia 
de pesquisa? 

76. Que tipo de material, 
dentre os abaixo 
relacionados, é (foi) mais 
utilizado por indicação 
de seus professores 
durante o curso? 

76. Que tipo de material, 
dentre os abaixo 
relacionados, é / foi mais 
utilizado por indicação 
de seus professores 
durante o curso?  

76 Em que medida as 
orientações contidas nos 
planos de ensino são 
relevantes para os 
estudantes no 
desenvolvimento do 
curso?  

76 Em que medida as 
orientações contidas nos 
planos de ensino são 
relevantes para os 
estudantes no 
desenvolvimento do 
curso?  

76 - Em que medida as 
orientações contidas nos 
planos de ensino são 
relevantes para os 
estudantes no 
desenvolvimento do 
curso? 

77. Recursos 
audiovisuais 

77. Recursos 
audiovisuais 

77 Que técnica de ensino 
a maioria dos 
professores tem 
utilizado 
predominantemente?  

77 Que técnica de ensino 
a maioria dos 
professores tem 
utilizado 
predominantemente?  

77 - Que técnica de 
ensino a maioria dos 
professores tem 
utilizado 
predominantemente? 

78. Meios de tecnologia 
educacional com base na 
informática. 

78. Meios de tecnologia 
educacional com base na 
informática.  

78 Você é / foi solicitado 
a realizar atividades de 
pesquisa como 
estratégia de 
aprendizagem? 

78 Você é / foi solicitado 
a realizar atividades de 
pesquisa como 
estratégia de 
aprendizagem? 

78 - Você é / foi 
solicitado a realizar 
atividades de pesquisa 
como estratégia de 
aprendizagem? 

79. Que instrumentos de 
avaliação a maioria dos 
seus professores adota 
predominantemente 

79. Que instrumentos de 
avaliação a maioria dos 
seus professores adota 
predominantemente?  

79 Como você avalia os 
procedimentos de 
ensino adotados pela 
maioria dos professores 
quanto à adequação aos 
objetivos do curso? 

79 Como você avalia os 
procedimentos de 
ensino adotados pela 
maioria dos professores 
quanto à adequação aos 
objetivos do curso? 

79 - Como você avalia os 
procedimentos de 
ensino adotados pela 
maioria dos professores 
quanto à adequação aos 
objetivos do curso? 

80. Como é a 
disponibilidade dos 
professores do curso, na 
instituição, para 
orientação extraclasse 

80. Como é a 
disponibilidade dos 
professores do curso, na 
instituição, para 
orientação extraclasse?  

80 Que tipo de material, 
entre os listados abaixo, 
é / foi mais utilizado por 
indicação de seus 
professores durante o 
curso? 

80 Que tipo de material, 
entre os listados abaixo, 
é / foi mais utilizado por 
indicação de seus 
professores durante o 
curso? 

80 - Que tipo de 
material, entre os 
listados abaixo, é / foi 
utilizado por indicação 
de seus professores 
durante o curso? 

81. Seus professores têm 
demonstrado domínio 
atualizado das disciplinas 
ministradas 

81. Seus professores têm 
demonstrado domínio 
atualizado das disciplinas 
ministradas?  

 81 Recursos 
audiovisuais. 

 81 Recursos 
audiovisuais. 

81 - Recursos 
audiovisuais. 

82. Iniciação cientifica. 82. Iniciação científica. 
82 Meios de tecnologia 
educacional com base na 
informática.  

82 Meios de tecnologia 
educacional com base na 
informática.  

82 - Meios de tecnologia 
educacional com base na 
informática. 

83. Extensão. 83. Extensão.  

83 Que instrumentos de 
avaliação a maioria dos 
seus professores adota 
predominantemente? 

83 Que instrumentos de 
avaliação a maioria dos 
seus professores adota 
predominantemente? 

83 - Que instrumentos 
de avaliação a maioria 
dos seus professores 
adota 
predominantemente? 

84. Monitoria. 84. Monitoria. 

84 Como é a 
disponibilidade dos 
professores do curso, na 
instituição, para 
orientação extraclasse?  

84 Como é a 
disponibilidade dos 
professores do curso, na 
instituição, para 
orientação extraclasse?  

84 - Como é a 
disponibilidade dos 
professores do curso, na 
instituição, para 
orientação extraclasse? 
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85. Iniciação cientifica. 85. Iniciação científica.  

85 Seus professores 
demonstram / 
demonstraram domínio 
atualizado das disciplinas 
ministradas? 

85 Seus professores 
demonstram / 
demonstraram domínio 
atualizado das disciplinas 
ministradas? 

85 - Seus professores 
demonstram / 
demonstraram domínio 
atualizado das disciplinas 
ministradas? 

86. Extensão. 86. Extensão 86 Iniciação científica. 86 Iniciação científica. 86 - Iniciação científica. 

87. Monitoria. 87. Monitoria  87 Extensão.  87 Extensão. 87 - Extensão. 

88. Iniciação cientifica. 88. Iniciação científica.  88 Monitoria. 88 Monitoria. 88 - Monitoria. 

89. Extensão. 89. Extensão.  89 Iniciação científica.  89 Iniciação científica.  89 - Iniciação científica. 

90. Monitoria. 90. Monitoria.  90 Extensão. 90 Extensão. 90 - Extensão 

91. Seu curso apoia a 
participação dos 
estudantes em eventos 
de caráter científico 
(congressos, encontros, 
seminários, etc.)?  

91. Seu curso apoia a 
participação dos 
estudantes em eventos 
de caráter científico 
(congressos, encontros, 
seminários, etc.)?  

91 Monitoria.  91 Monitoria.  91 - Monitoria. 

92. Como você avalia o 
nível de exigência do 
curso?  

92. Como você avalia o 
nível de exigência do 
curso?  

92 Iniciação científica.  92 Iniciação científica.  92 - Iniciação científica. 

93. Qual você considera 
a principal contribuição 
do curso? 

93. Qual você considera 
a principal contribuição 
do curso? 

93 Extensão.  93 Extensão.  93 - Extensão. 

94. Atuação ética, com 
responsabilidade social, 
para a construção de 
uma sociedade 
includente e solidária.  

94. Atuação ética, com 
responsabilidade social, 
para a construção de 
uma sociedade 
includente e solidária.  

94 Monitoria 94 Monitoria 94 - Monitoria. 

95. Organização, 
expressão e 
comunicação do 
pensamento 

95. Organização, 
expressão e 
comunicação do 
pensamento 

95 Seu curso apoia a 
participação dos 
estudantes em eventos 
de caráter científico 
(congressos, encontros, 
seminários etc.)? 

95 Seu curso apoia a 
participação dos 
estudantes em eventos 
de caráter científico 
(congressos, encontros, 
seminários etc.)? 

95 - Seu curso apoia a 
participação dos 
estudantes em eventos 
de caráter científico 
(congressos, encontros, 
seminários etc.)? 

96. Raciocínio lógico e 
análise crítica. 

96. Raciocínio lógico e 
análise crítica. 

96 Como você avalia o 
nível de exigência do 
curso? 

96 Como você avalia o 
nível de exigência do 
curso? 

96 - Como você avalia o 
nível de exigência do 
curso? 

97. Compreensão de 
processos, tomada de 
decisão e resolução de 
problemas no âmbito de 
sua área de atuação.  

97. Compreensão de 
processos, tomada de 
decisão e resolução de 
problemas no âmbito de 
sua área de atuação.  

97 Qual você considera a 
principal contribuição do 
curso? 

97 Qual você considera a 
principal contribuição do 
curso? 

97 - Qual você considera 
a principal contribuição 
do curso? 

98. Atuação em equipes 
multi, pluri e 
interdisciplinares.  

98. Atuação em equipes 
multi, pluri e 
interdisciplinares.  

98 Atuação ética, com 
responsabilidade social, 
para a construção de 
uma sociedade 
includente e solidária.  

98 Atuação ética, com 
responsabilidade social, 
para a construção de 
uma sociedade 
includente e solidária.  

98 - Como você avalia a 
contribuição do curso 
para sua formação? 

99. Atuação profissional 
responsável em relação 
ao meio-ambiente.  

99. Atuação profissional 
responsável em relação 
ao meio-ambiente.  

99 Organização, 
expressão e 
comunicação do 
pensamento. 

99 Organização, 
expressão e 
comunicação do 
pensamento. 

99 - Atuação ética, com 
responsabilidade social, 
para a construção de 
uma sociedade 
includente e solidária. 
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100. Observação, 
interpretação e análise 
de dados e informações.  

100. Observação, 
interpretação e análise 
de dados e informações.  

100 Raciocínio lógico e 
análise crítica 

100 Raciocínio lógico e 
análise crítica 

100 - Organização, 
expressão e 
comunicação do 
pensamento. 

101. Utilização de 
procedimentos de 
metodologia científica e 
de conhecimentos 
tecnológicos para a 
prática da profissão.  

101. Utilização de 
procedimentos de 
metodologia científica e 
de conhecimentos 
tecnológicos para a 
prática da profissão.  

101 Compreensão de 
processos, tomada de 
decisão e resolução de 
problemas no âmbito de 
sua área de atuação. 

101 Compreensão de 
processos, tomada de 
decisão e resolução de 
problemas no âmbito de 
sua área de atuação. 

101 - Raciocínio lógico e 
análise crítica. 

102. Utilização de 
recursos de informática 
necessários para o 
exercício profissional.  

102. Utilização de 
recursos de informática 
necessários para o 
exercício profissional.  

102 Atuação em equipes 
multi, pluri e 
interdisciplinares. 

102 Atuação em equipes 
multi, pluri e 
interdisciplinares. 

102 - Compreensão de 
processos, tomada de 
decisão e resolução de 
problemas no âmbito de 
sua área de atuação. 

103. Assimilação crítica 
de novos conceitos 
científicos e de novas 
tecnologias.  

103. Assimilação crítica 
de novos conceitos 
científicos e de novas 
tecnologias.  

103 Atuação profissional 
responsável em relação 
ao meio ambiente.  

103 Atuação profissional 
responsável em relação 
ao meio ambiente.  

103 - Atuação em 
equipes multi, pluri e 
interdisciplinares. 

  
104. Qual o período em 
que você está 
matriculado(a)?  

104 Observação, 
interpretação e análise 
de dados e informações. 

104 Observação, 
interpretação e análise 
de dados e informações. 

104 - Atuação 
profissional responsável 
em relação ao meio 
ambiente. 

  

105. Assinale, dentre as 
alternativas abaixo, 
aquela que melhor 
expressa sua perspectiva 
profissional futura. 

105 Utilização de 
procedimentos de 
metodologia científica e 
de conhecimentos 
tecnológicos para a 
prática da profissão. 

105 Utilização de 
procedimentos de 
metodologia científica e 
de conhecimentos 
tecnológicos para a 
prática da profissão. 

105 - Observação, 
implementação e análise 
de dados e informações. 

    

106 Utilização de 
recursos de informática 
necessários para o 
exercício profissional 

106 Utilização de 
recursos de informática 
necessários para o 
exercício profissional 

106 - Utilização de 
procedimentos de 
metodologia científica e 
de conhecimentos 
tecnológicos para a 
prática da profissão. 

    

107 Assimilação crítica 
de novos conceitos 
científicos e de novas 
tecnologias 

107 Assimilação crítica 
de novos conceitos 
científicos e de novas 
tecnologias 

107 - Utilização de 
recursos de informática 
necessários para o 
exercício profissional. 

    
108 Qual o período em 
que você está 
matriculado?  

108 Qual o período em 
que você está 
matriculado?  

108 - Assimilação crítica 
de novos conceitos 
científicos e de novas 
tecnologias. 

    

109 Entre as alternativas 
a seguir, assinale a que 
melhor expressa sua 
perspectiva profissional 
futura.  

109 Entre as alternativas 
a seguir, assinale a que 
melhor expressa sua 
perspectiva profissional 
futura.  

109 - Qual o período em 
que você está 
matriculado? 

    
110 Você quer ser 
professor?  

110 Você quer ser 
professor?  

110 - Entre as 
alternativas a seguir, 
assinale a que melhor 
expressa sua perspectiva 
profissional futura. 
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 111 Você já teve 
experiência no 
magistério?  

 111 Você já teve 
experiência no 
magistério?  

111 - Você quer ser 
professor? 

    

112 Se a sua resposta na 
questão 111 foi 
afirmativa, onde você 
atua / atuou como 
professor?  

112 Se a sua resposta na 
questão 111 foi 
afirmativa, onde você 
atua / atuou como 
professor?  

112 - Você já teve 
experiência no 
magistério? 

    

113 Qual foi a principal 
razão que levou você a 
escolher a licenciatura? 
Escolha apenas a razão 
principal. 

113 Qual foi a principal 
razão que levou você a 
escolher a licenciatura? 
Escolha apenas a razão 
principal. 

113 - Se a sua resposta 
na questão 112 foi 
afirmativa, onde você 
atua / atuou como 
professor? 

    

114 O seu curso oferece 
/ ofereceu um conjunto 
de competências que 
vão facilitar sua tarefa 
de professor? 

114 O seu curso oferece 
/ ofereceu um conjunto 
de competências que 
vão facilitar sua tarefa 
de professor? 

114 - Qual foi a principal 
razão que levou você a 
escolher a licenciatura? 
Escolha apenas a razão 
principal. 

        

115 - O seu curso 
oferece / ofereceu um 
conjunto de 
competências que vão 
facilitar sua tarefa de 
professor? 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 - Qual o seu 
estado civil? 

1 - Qual o seu estado 
civil? 

1 - Qual o seu estado 
civil? 

Qual o seu estado 
civil? 

Qual o seu estado civil? 
1. Qual o seu estado 
civil? 

2 - Como você se 
considera? 

2 - Como você se 
considera? 

2 - Como você se 
considera? 

Como você se 
considera? 

Como você se considera? 
2. Como você se 
considera?  

3 - Onde e como 
você mora 
atualmente? 

3 - Onde e como 
você mora 
atualmente? 

3 - Onde e como você 
mora atualmente? 

Onde e como você 
mora atualmente? 

Qual a sua nacionalidade? 
3. Qual a sua 
nacionalidade? 

4 - Quantas pessoas, 
da sua família, 
moram com você na 
mesma casa? 
(Contando com seus 
pais, irmãos, 
cônjuge, filhos ou 
outros parentes que 
moram na mesma 
casa com você) 

4 - Quantas pessoas, 
da sua família, 
moram com você na 
mesma casa? 
(Contando com seus 
pais, irmãos, 
cônjuge, filhos ou 
outros parentes que 
moram na mesma 
casa com você) 

4 - Quantas pessoas, 
da sua família, 
moram com você na 
mesma casa? 
(Contando com seus 
pais, irmãos, cônjuge, 
filhos ou outros 
parentes que moram 
na mesma casa com 
você) 

Quantas pessoas, da 
sua família, moram 
com você na mesma 
casa? (Contando com 
seus pais, irmãos, 
cônjuge, filhos ou 
outros parentes que 
moram na mesma 
casa com você) 

Até que etapa de 
escolarização seu pai 
concluiu? 

4. Até que etapa de 
escolarização seu 
pai concluiu?  

5 - Somando a sua 
renda com a renda 
dos familiares que 
moram com você, 
quanto é, 
aproximadamente, 
a renda familiar? 
(Considere a renda 
de todos os seus 
familiares que 
moram na sua casa 
com você) 

5 - Somando a sua 
renda com a renda 
dos familiares que 
moram com você, 
quanto é, 
aproximadamente, a 
renda familiar? 
(Considere a renda 
de todos os seus 
familiares que 
moram na sua casa 
com você) 

5 - Somando a sua 
renda com a renda 
dos familiares que 
moram com você, 
quanto é, 
aproximadamente, a 
renda familiar? 
(Considere a renda de 
todos os seus 
familiares que moram 
na sua casa com 
você) 

Somando a sua renda 
com a renda dos 
familiares que moram 
com você, quanto é, 
aproximadamente, a 
renda familiar? 
(Considere a renda de 
todos os seus 
familiares que moram 
na sua casa com 
você). 

Até que etapa de 
escolarização sua mãe 
concluiu? 

5. Até que etapa de 
escolarização sua 
mãe concluiu?  

6 - Assinale a 
situação abaixo que 
melhor descreve 
seu caso (incluindo 
bolsa) 

6 - Assinale a 
situação abaixo que 
melhor descreve seu 
caso (incluindo 
bolsa) 

6 - Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso 
(incluindo bolsa) 

Assinale a situação 
abaixo que melhor 
descreve seu caso 
(incluindo bolsa). 

Onde e com quem você 
mora atualmente? 

6. Onde e com 
quem você mora 
atualmente?  
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7 - Indique a 
resposta que 
melhor descreve 
sua atual situação 
de trabalho. (Não 
contar estágio, 
bolsas de pesquisa 
ou monitoria) 

7 - Indique a 
resposta que melhor 
descreve sua atual 
situação de trabalho. 
(Não contar estágio, 
bolsas de pesquisa 
ou monitoria) 

7 - Indique a resposta 
que melhor descreve 
sua atual situação de 
trabalho. (Não contar 
estágio, bolsas de 
pesquisa ou 
monitoria) 

Indique a resposta 
que melhor descreve 
sua atual situação de 
trabalho (Não contar 
estágio, bolsas de 
pesquisa ou 
monitoria). 

Qual a renda total de sua 
família, incluindo seus 
rendimentos? 

7. Quantas pessoas 
da sua família 
moram com você? 
Considere seus pais, 
irmãos, cônjuge, 
filhos e outros 
parentes que 
moram na mesma 
casa com você.  

8 - Durante o curso 
de graduação 
(responder somente 
no caso de ser 
concluinte): 

8 - Durante o curso 
de graduação: 

8 - Durante o curso 
de graduação: 

Durante o curso de 
graduação (responder 
somente no caso de 
ser concluinte): 

Qual alternativa a seguir 
melhor descreve sua 
situação financeira 
(incluindo bolsas)? 

8. Qual a renda total 
de sua família, 
incluindo seus 
rendimentos?  

9 - Você recebe ou 
recebeu algum tipo 
de bolsa de estudos 
ou financiamento 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

9 - Você recebe ou 
recebeu algum tipo 
de bolsa de estudos 
ou financiamento 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

9 - Você recebe ou 
recebeu algum tipo 
de bolsa de estudos 
ou financiamento 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

Você recebeu ou 
recebe algum tipo de 
bolsa de estudos ou 
financiamento para 
custear as 
mensalidades do 
curso? 

Qual alternativa a seguir 
melhor descreve sua 
situação de trabalho (exceto 
estágio ou bolsas)? 

9. Qual alternativa a 
seguir melhor 
descreve sua 
situação financeira 
(incluindo bolsas)?  

10 - Que tipo de 
bolsa de estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

10 - Que tipo de 
bolsa de estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

10 - Que tipo de bolsa 
de estudos ou 
financiamento você 
recebe ou recebeu 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

Que tipo de bolsa de 
estudos ou 
financiamento você 
recebeu ou recebe 
para custear as 
mensalidades do 
curso? 

Que tipo de bolsa de estudos 
ou financiamento do curso 
você recebeu para custear 
todas ou a maior parte das 
mensalidades? (No caso de 
haver mais de uma opção, 
marcar apenas a bolsa de 
maior duração.) 

10. Qual alternativa 
a seguir melhor 
descreve sua 
situação de trabalho 
(exceto estágio ou 
bolsas)?  

11 - Você recebe ou 
recebeu alguma 
bolsa ou auxilio 
(exceto para cobrir 
mensalidades)? 

11 - Você recebe ou 
recebeu alguma 
bolsa ou auxilio 
(exceto para cobrir 
mensalidades)? 

11 - Você recebe ou 
recebeu alguma bolsa 
ou auxilio (exceto 
para cobrir 
mensalidades)? 

Você recebe ou 
recebeu alguma bolsa 
ou auxilio (exceto 
para cobrir 
mensalidades)? 

Ao longo da sua trajetória 
acadêmica, você recebeu 
algum tipo de auxílio 
permanência?  

11. Que tipo de 
bolsa de estudos ou 
financiamento do 
curso você recebeu 
para custear todas 
ou a maior parte 
das mensalidades? 
No caso de haver 
mais de uma opção, 
marcar apenas a 
bolsa de maior 
duração.  

12 - Seu ingresso no 
curso de graduação 
se deu por meio de 
políticas de ação 
afirmativa? 

12 - Seu ingresso no 
curso de graduação 
se deu por meio de 
políticas de ação 
afirmativa? 

12 - Seu ingresso no 
curso de graduação 
se deu por meio de 
políticas de ação 
afirmativa? 

Seu ingresso no curso 
de graduação se deu 
por meio de políticas 
de ação afirmativa? 

Ao longo da sua trajetória 
acadêmica, você recebeu 
algum tipo de bolsa 
acadêmica? 

12. Ao longo da sua 
trajetória 
acadêmica, você 
recebeu algum tipo 
de auxílio 
permanência? No 
caso de haver mais 
de uma opção, 
marcar apenas a 
bolsa de maior 
duração. 

13 - Qual o grau de 
escolaridade do seu 
pai? 

13 - Até que nível 
seu pai estudou? 

13 - Até que nível seu 
pai estudou? 

Até que nível seu pai 
estudou? 

Durante o curso de 
graduação você participou 
de programas e/ou 
atividades curriculares no 
exterior? 

13. Ao longo da sua 
trajetória 
acadêmica, você 
recebeu algum tipo 
de bolsa 
acadêmica? No caso 
de haver mais de 
uma opção, marcar 
apenas a bolsa de 
maior duração.  
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14 - Qual o grau de 
escolaridade da sua 
mãe? 

14 - Até que nível de 
ensino sua mãe 
estudou? 

14 - Até que nível de 
ensino sua mãe 
estudou? 

Até que nível de 
ensino sua mãe 
estudou? 

Seu ingresso no curso de 
graduação se deu por meio 
de políticas de ação 
afirmativa ou inclusão 
social? 

14. Durante o curso 
de graduação você 
participou de 
programas e/ou 
atividades 
curriculares no 
exterior?  

15 - Em que unidade 
de graduação você 
concluiu o ensino 
médio? 

15 - Em que unidade 
de graduação você 
concluiu o ensino 
médio? 

15 - Em que unidade 
de graduação você 
concluiu o ensino 
médio? 

Em que unidade de 
graduação você 
concluiu o ensino 
médio? 

Em que unidade da 
Federação você concluiu o 
ensino médio? 

15. Seu ingresso no 
curso de graduação 
se deu por meio de 
políticas de ação 
afirmativa ou 
inclusão social 

16 - Você mudou de 
cidade, estado ou 
país para realizar 
este curso? 

16 - Você mudou de 
cidade, estado ou 
país para realizar 
este curso? 

16 - Você mudou de 
cidade, estado ou 
país para realizar este 
curso? 

Você mudou de 
cidade, estado ou 
país para realizar este 
curso? 

Em que tipo de escola você 
cursou o ensino médio? 

16. Em que unidade 
da Federação você 
concluiu o ensino 
médio? 

17 - Em que tipo de 
escola você cursou 
o ensino médio? 

17 - Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio? 

17 - Em que tipo de 
escola você cursou o 
ensino médio? 

Em que tipo de escola 
você cursou o ensino 
médio? 

Qual modalidade de ensino 
médio você concluiu? 

17. Em que tipo de 
escola você cursou 
o ensino médio?  

18 - Que tipo de 
curso de ensino 
médio você 
concluiu? 

18 - Que tipo de 
curso de ensino 
médio você 
concluiu? 

18 - Que tipo de 
curso de ensino 
médio você concluiu? 

Que tipo de curso de 
ensino médio você 
concluiu? 

Quem lhe deu maior 
incentivo para cursar a 
graduação? 

18. Qual 
modalidade de 
ensino médio você 
concluiu?  

19 - Excetuando-se 
os livros indicados 
na bibliografia do 
seu curso, quantos 
livros você leu este 
ano? 

19 - Excetuando-se 
os livros indicados na 
bibliografia do seu 
curso, quantos livros 
você leu este ano? 

19 - Excetuando-se os 
livros indicados na 
bibliografia do seu 
curso, quantos livros 
você leu este ano? 

Excetuando-se os 
livros indicados na 
bibliografia do seu 
curso, quantos livros 
você leu neste ano? 

Algum dos grupos abaixo foi 
determinante para você 
enfrentar dificuldades 
durante seu curso superior e 
concluí-lo? 

19.  Quem lhe deu 
maior incentivo 
para cursar a 
graduação?  

20 - Quantas horas 
por semana, 
aproximadamente, 
você dedica aos 
estudos, 
excetuando as horas 
de aula? 

20 - Quantas horas 
por semana, 
aproximadamente, 
você dedica aos 
estudos, excetuando 
as horas de aula? 

20 - Quantas horas 
por semana, 
aproximadamente, 
você dedica aos 
estudos, excetuando 
as horas de aula? 

Quantas horas por 
semana, 
aproximadamente, 
você dedicou aos 
estudos, excetuando 
as horas de aula? 

Alguém em sua família 
concluiu um curso superior? 

20.  Algum dos 
grupos abaixo foi 
determinante para 
você enfrentar 
dificuldades durante 
seu curso superior e 
concluí-lo? 

21 - Até o 
momento, qual 
turno concentrou a 
maior parte das 
disciplinas do seu 
curso? 

21 - Até o momento, 
qual turno 
concentrou a maior 
parte das disciplinas 
do seu curso? 

21 - Até o momento, 
qual turno 
concentrou a maior 
parte das disciplinas 
do seu curso? 

Até o momento, qual 
turno concentrou a 
maior parte das 
disciplinas do seu 
curso? 

Excetuando-se os livros 
indicados na bibliografia do 
seu curso, quantos livros 
você leu neste ano? 

21. Alguém em sua 
família concluiu um 
curso superior? 

22 - As condições 
gerais das 
instalações físicas 
de salas de aula, 
bibliotecas e 
ambientes de 
trabalho e estudo 
para o 
funcionamento do 
curso são 
adequadas? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede) 

22 - As condições 
gerais das 
instalações físicas de 
salas de aula, 
bibliotecas e 
ambientes de 
trabalho e estudo 
para o 
funcionamento do 
curso são 
adequadas? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

22 - As condições 
gerais das instalações 
físicas de salas de 
aula, bibliotecas e 
ambientes de 
trabalho e estudo 
para o 
funcionamento do 
curso são adequadas? 
(Se for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

As condições gerais 
das instalações físicas 
de salas de aula, 
bibliotecas e 
ambientes de 
trabalho e estudo 
para o 
funcionamento do 
curso são adequadas? 
(Se for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede). 

Quantas horas por semana, 
aproximadamente, você 
dedicou aos estudos, 
excetuando as horas de 
aula? 

22.  Excetuando-se 
os livros indicados 
na bibliografia do 
seu curso, quantos 
livros você leu neste 
ano? 
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23 - As salas de aula 
são adequadas à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede) 

23 - As salas de aula 
são adequadas à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

23 - As salas de aula 
são adequadas à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede) 

As salas de aula são 
adequadas à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede). 

Você teve oportunidade de 
aprendizado de idioma 
estrangeiro na Instituição? 

23. Quantas horas 
por semana, 
aproximadamente, 
você dedicou aos 
estudos, 
excetuando as horas 
de aula?  

24 - As instalações 
de laboratórios, os 
equipamentos, os 
materiais e os 
serviços de apoio 
específicos do curso 
são adequados? (Se 
for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede) 

24 - As instalações 
de laboratórios, os 
equipamentos, os 
materiais e os 
serviços de apoio 
específicos do curso 
são adequados? (Se 
for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

24 - As instalações de 
laboratórios, os 
equipamentos, os 
materiais e os 
serviços de apoio 
específicos do curso 
são adequados? (Se 
for estudante de EAD 
- Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

As instalações de 
laboratórios, os 
equipamentos, os 
materiais e os 
serviços de apoio 
específicos do curso 
são adequados? (Se 
for estudante de EAD 
- Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede). 

Qual o principal motivo para 
você ter escolhido este 
curso? 

24. Você teve 
oportunidade de 
aprendizado de 
idioma estrangeiro 
na Instituição?  

25 - Os ambientes 
para aulas práticas 
específicas do curso 
são adequados à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede) 

25 - Os ambientes 
para aulas práticas 
específicas do curso 
são adequados à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

25 - Os ambientes 
para aulas práticas 
específicas do curso 
são adequados à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede) 

Os ambientes para 
aulas práticas 
específicas do curso 
são adequados à 
quantidade de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede). 

Qual a principal razão para 
você ter escolhido a sua 
instituição de educação 
superior? 

25. Qual o principal 
motivo para você 
ter escolhido este 
curso? 

26 - Os 
equipamentos e/ou 
materiais 
disponíveis nos 
ambientes para 
aulas práticas são 
suficientes para o 
número de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede) 

26 - Os 
equipamentos e/ou 
materiais disponíveis 
nos ambientes para 
aulas práticas são 
suficientes para o 
número de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

26 - Os equipamentos 
e/ou materiais 
disponíveis nos 
ambientes para aulas 
práticas são 
suficientes para o 
número de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede) 

Os equipamentos 
e/ou materiais 
disponíveis nos 
ambientes para aulas 
práticas são 
suficientes para o 
número de 
estudantes? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede). 

As disciplinas cursadas 
contribuíram para sua 
formação integral, como 
cidadão e profissional. 

27. As disciplinas 
cursadas 
contribuíram para 
sua formação 
integral, como 
cidadão e 
profissional.  

27 - Como a sua 
instituição viabiliza 
o acesso dos 
estudantes de 
graduação à 
Internet para 
atender às 
necessidades do 
curso? 

27 - Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos 
estudantes de 
graduação à Internet 
para atender às 
necessidades do 
curso? 

27 - Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos 
estudantes de 
graduação à Internet 
para atender às 
necessidades do 
curso? 

Como a sua 
instituição viabiliza o 
acesso dos 
estudantes de 
graduação à Internet 
para atender às 
necessidades do 
curso?  

Os conteúdos abordados nas 
disciplinas do curso 
favoreceram sua atuação em 
estágios ou em atividades de 
iniciação profissional. 

28. Os conteúdos 
abordados nas 
disciplinas do curso 
favoreceram sua 
atuação em estágios 
ou em atividades de 
iniciação 
profissional.  



350 

28 - Como você 
caracteriza o uso de 
recursos 
audiovisuais e 
tecnológicos no seu 
curso? 

28 - Como você 
caracteriza o uso de 
recursos 
audiovisuais e 
tecnológicos no seu 
curso? 

28 - Como você 
caracteriza o uso de 
recursos audiovisuais 
e tecnológicos no seu 
curso? 

Como você 
caracteriza o uso de 
recursos audiovisuais 
e tecnológicos no seu 
curso? 

As metodologias de ensino 
utilizadas no curso 
desafiaram você a 
aprofundar conhecimentos e 
desenvolver competências 
reflexivas e críticas. 

29. As metodologias 
de ensino utilizadas 
no curso desafiaram 
você a aprofundar 
conhecimentos e 
desenvolver 
competências 
reflexivas e críticas.  

29 - Com que 
frequência você 
normalmente utiliza 
a biblioteca de sua 
instituição? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede) 

29 - Com que 
frequência você 
normalmente utiliza 
a biblioteca de sua 
instituição? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

29 - Com que 
frequência você 
normalmente utiliza a 
biblioteca de sua 
instituição? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede) 

Com que frequência 
você normalmente 
utiliza a biblioteca de 
sua instituição? (Se 
for estudante de EAD 
– Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede). 

O curso propiciou 
experiências de 
aprendizagem inovadoras. 

30. O curso 
propiciou 
experiências de 
aprendizagem 
inovadoras.  

30 - Dentre as vezes 
em que precisou 
utilizar o acervo da 
biblioteca, você 
conseguiu ter 
acesso ao material? 
(Se for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede) 

30 - Dentre as vezes 
em que precisou 
utilizar o acervo da 
biblioteca, você 
conseguiu ter acesso 
ao material? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

30 - Dentre as vezes 
em que precisou 
utilizar o acervo da 
biblioteca, você 
conseguiu ter acesso 
ao material? (Se for 
estudante de EAD - 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede) 

Dentre as vezes em 
que precisou utilizar 
o acervo da 
biblioteca, você 
conseguiu ter acesso 
ao material? (Se for 
estudante de EAD – 
Educação a distância, 
considere as 
condições do polo de 
apoio presencial e/ou 
sede). 

O curso contribuiu para o 
desenvolvimento da sua 
consciência ética para o 
exercício profissional. 

31. O curso 
contribuiu para o 
desenvolvimento da 
sua consciência 
ética para o 
exercício 
profissional.  

31 - Como você 
avalia o acervo da 
biblioteca, quanto à 
atualização, em face 
das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

31 - Como você 
avalia o acervo da 
biblioteca, quanto à 
atualização, em face 
das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

31 - Como você avalia 
o acervo da 
biblioteca, quanto à 
atualização, em face 
das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

Como você avalia o 
acervo da biblioteca, 
quanto à atualização, 
em  
face das necessidades 
curriculares do seu 
curso? 

No curso você teve 
oportunidade de aprender a 
trabalhar em equipe. 

32. No curso você 
teve oportunidade 
de aprender a 
trabalhar em 
equipe.  

32 - Como você 
avalia o acervo de 
periódicos 
científicos / 
acadêmicos 
disponíveis na 
biblioteca quanto à 
atualização? 

32 - Como você 
avalia o acervo de 
periódicos científicos 
/ acadêmicos 
disponíveis na 
biblioteca quanto à 
atualização? 

32 - Como você avalia 
o acervo de 
periódicos científicos 
/ acadêmicos 
disponíveis na 
biblioteca quanto à 
atualização? 

Como você avalia o 
acervo de periódicos 
científicos / 
acadêmicos 
disponíveis na 
biblioteca quanto à 
atualização?  

O curso possibilitou 
aumentar sua capacidade de 
reflexão e argumentação. 

33. O curso 
possibilitou 
aumentar sua 
capacidade de 
reflexão e 
argumentação.  

33 - O horário de 
funcionamento da 
biblioteca atende às 
suas necessidades? 
(Se for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do 
polo de apoio 
presencial e/ou 
sede) 

33 - O horário de 
funcionamento da 
biblioteca atende às 
suas necessidades? 
(Se for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

33 - O horário de 
funcionamento da 
biblioteca atende às 
suas necessidades? 
(Se for estudante de 
EAD - Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede) 

O horário de 
funcionamento da 
biblioteca atende às 
suas necessidades? 
(Se for estudante de 
EAD – Educação a 
distância, considere 
as condições do polo 
de apoio presencial 
e/ou sede). 

O curso promoveu o 
desenvolvimento da sua 
capacidade de pensar 
criticamente, analisar e 
refletir sobre soluções para 
problemas da sociedade. 

34. O curso 
promoveu o 
desenvolvimento da 
sua capacidade de 
pensar 
criticamente, 
analisar e refletir 
sobre soluções para 
problemas da 
sociedade.  
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34 - Na maioria das 
vezes, os planos de 
ensino 
apresentados pelos 
professores contêm 
os seguintes 
aspectos: objetivos, 
metodologias de 
ensino e critérios de 
avaliação, 
conteúdos e 
bibliografia da 
disciplina? 

34 - Na maioria das 
vezes, os planos de 
ensino apresentados 
pelos professores 
contêm os seguintes 
aspectos: objetivos, 
metodologias de 
ensino e critérios de 
avaliação, conteúdos 
e bibliografia da 
disciplina? 

34 - Na maioria das 
vezes, os planos de 
ensino apresentados 
pelos professores 
contêm os seguintes 
aspectos: objetivos, 
metodologias de 
ensino e critérios de 
avaliação, conteúdos 
e bibliografia da 
disciplina? 

Na maioria das vezes, 
os planos de ensino 
apresentados pelos 
professores contêm 
os seguintes 
aspectos: objetivos, 
metodologias de 
ensino e critérios de 
avaliação, conteúdos 
e bibliografia da 
disciplina? 

O curso contribuiu para você 
ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral 
e escrita. 

35. O curso 
contribuiu para 
você ampliar sua 
capacidade de 
comunicação nas 
formas oral e 
escrita.  

35 - Os conteúdos 
trabalhados pela 
maioria dos 
professores são 
coerentes com os 
que foram 
apresentados nos 
respectivos planos 
de ensino? 

35 - Os conteúdos 
trabalhados pela 
maioria dos 
professores são 
coerentes com os 
que foram 
apresentados nos 
respectivos planos 
de ensino? 

35 - Os conteúdos 
trabalhados pela 
maioria dos 
professores são 
coerentes com os que 
foram apresentados 
nos respectivos 
planos de ensino? 

Os conteúdos 
trabalhados pela 
maioria dos 
professores são 
coerentes com os que 
foram apresentados 
nos respectivos 
planos de ensino? 

O curso contribuiu para o 
desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e 
atualizar-se 
permanentemente. 

36. O curso 
contribuiu para o 
desenvolvimento da 
sua capacidade de 
aprender e 
atualizar-se 
permanentemente.  

36 - Os professores 
solicitam em suas 
disciplinas a 
realização de 
atividades de 
pesquisa? 

36 - Os professores 
solicitam em suas 
disciplinas a 
realização de 
atividades de 
pesquisa? 

36 - Os professores 
solicitam em suas 
disciplinas a 
realização de 
atividades de 
pesquisa? 

Os professores 
solicitam em suas 
disciplinas a 
realização de 
atividades de 
pesquisa? 

As relações professor-aluno 
ao longo do curso 
estimularam você a estudar 
e aprender. 

37. As relações 
professor-aluno ao 
longo do curso 
estimularam você a 
estudar e aprender.  

37 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de livros-
texto? 

37 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de livros-
texto? 

37 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de livros-
texto? 

Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de livros-
texto?  

Os planos de ensino 
apresentados pelos 
professores contribuíram 
para seus estudos. 

38. Os planos de 
ensino 
apresentados pelos 
professores 
contribuíram para o 
desenvolvimento 
das atividades 
acadêmicas e para 
seus estudos.  

38 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de artigos 
de periódicos 
especializados 
(artigos científicos)? 

38 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de artigos 
de periódicos 
especializados 
(artigos científicos)? 

38 - Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de artigos 
de periódicos 
especializados 
(artigos científicos)? 

Os professores 
indicam como 
material de estudo a 
utilização de artigos 
de periódicos 
especializados 
(artigos científicos)? 

As referências bibliográficas 
indicadas pelos professores 
nos planos de ensino 
contribuíram para seus 
estudos e aprendizagens. 

39. As referências 
bibliográficas 
indicadas pelos 
professores nos 
planos de ensino 
contribuíram para 
seus estudos e 
aprendizagens.  

39 - Os professores 
indicam a utilização 
em suas disciplinas 
de manuais ou 
materiais 
elaborados pelos 
docentes? 

39 - Os professores 
indicam a utilização 
em suas disciplinas 
de manuais ou 
materiais elaborados 
pelos docentes? 

39 - Os professores 
indicam a utilização 
em suas disciplinas de 
manuais ou materiais 
elaborados pelos 
docentes? 

Os professores 
indicam a utilização 
em suas disciplinas de 
manuais ou materiais 
elaborados pelos 
docentes? 

Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes superarem 
problemas e dificuldades 
relacionados ao processo de 
formação. 

40. Foram 
oferecidas 
oportunidades para 
os estudantes 
superarem 
dificuldades 
relacionadas ao 
processo de 
formação.  

40 - As disciplinas 
do curso exigem 
domínio de língua 
estrangeira? 

40 - As disciplinas do 
curso exigem 
domínio de língua 
estrangeira? 

40 - As disciplinas do 
curso exigem domínio 
de língua 
estrangeira? 

As disciplinas do 
curso exigem domínio 
de língua 
estrangeira? 

A coordenação do curso 
promoveu ações de 
mediação em situações 
eventuais de conflito 
ocorridas na relação 
professor‐aluno. 

41. A coordenação 
do curso esteve 
disponível para 
orientação 
acadêmica dos 
estudantes.  

41 - Os professores 
têm disponibilidade 
para atendimento 
fora do período de 
aula? 

41 - Os professores 
têm disponibilidade 
para atendimento 
fora do período de 
aula? 

41 - Os professores 
têm disponibilidade 
para atendimento 
fora do período de 
aula? 

Os professores têm 
disponibilidade para 
atendimento fora do 
período de aula? 

O curso exigiu de você 
organização e dedicação 
frequente aos estudos. 

42. O curso exigiu 
de você organização 
e dedicação 
frequente aos 
estudos.  
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42 - Os professores 
demonstram 
domínio do 
conteúdo das 
disciplinas? 

42 - Os professores 
demonstram 
domínio do 
conteúdo das 
disciplinas? 

42 - Os professores 
demonstram domínio 
do conteúdo das 
disciplinas? 

Os professores 
demonstram domínio 
do conteúdo das 
disciplinas? 

Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes participarem de 
programas, projetos ou 
atividades de extensão 
universitária. 

43. Foram 
oferecidas 
oportunidades para 
os estudantes 
participarem de 
programas, projetos 
ou atividades de 
extensão 
universitária.  

43 - O curso 
contextualiza o 
conhecimento da 
área (teorias, 
procedimentos, 
técnicas, 
instrumentos, etc.) 
com os temas gerais 
e situações do 
cotidiano da 
realidade brasileira? 

43 - O curso 
contextualiza o 
conhecimento da 
área (teorias, 
procedimentos, 
técnicas, 
instrumentos, etc.) 
com os temas gerais 
e situações do 
cotidiano da 
realidade brasileira? 

43 - O curso 
contextualiza o 
conhecimento da 
área (teorias, 
procedimentos, 
técnicas, 
instrumentos, etc.) 
com os temas gerais 
e situações do 
cotidiano da 
realidade brasileira? 

O curso contextualiza 
o conhecimento da 
área (teorias, 
procedimentos, 
técnicas, 
instrumentos, etc.) 
com os temas gerais 
e situações do 
cotidiano da 
realidade brasileira? 

Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes participarem de 
projetos de iniciação 
científica e de atividades que 
estimularam a investigação 
acadêmica. 

44. Foram 
oferecidas 
oportunidades para 
os estudantes 
participarem de 
projetos de 
iniciação científica e 
de atividades que 
estimularam a 
investigação 
acadêmica.  

44 - Como você 
avalia o currículo do 
seu curso em 
relação à integração 
entre os conteúdos 
das diferentes 
disciplinas? 

44 - Como você 
avalia o currículo do 
seu curso em relação 
à integração entre os 
conteúdos das 
diferentes 
disciplinas? 

44 - Como você avalia 
o currículo do seu 
curso em relação à 
integração entre os 
conteúdos das 
diferentes 
disciplinas? 

Como você avalia o 
currículo do seu curso 
em relação à 
integração entre os 
conteúdos das 
diferentes 
disciplinas?  

O curso ofereceu condições 
para os estudantes 
participarem de eventos 
internos e/ou externos à 
instituição. 

45. O curso 
ofereceu condições 
para os estudantes 
participarem de 
eventos internos 
e/ou externos à 
instituição.  

45 - Seu curso 
oferece atividades 
complementares? 

45 - Seu curso 
oferece atividades 
complementares? 

45 - Seu curso 
oferece atividades 
complementares? 

Seu curso oferece 
atividades 
complementares? 

A instituição ofereceu 
oportunidades para os 
estudantes atuarem como 
representantes em órgãos 
colegiados. 

46. A instituição 
ofereceu 
oportunidades para 
os estudantes 
atuarem como 
representantes em 
órgãos colegiados.  

46 - Você participou 
de programas de 
iniciação científica? 
Como foi a 
contribuição para a 
sua formação? 

46 - Você participou 
de programas de 
iniciação científica? 
Como foi a 
contribuição para a 
sua formação? 

46 - Você participou 
de programas de 
iniciação científica? 
Como foi a 
contribuição para a 
sua formação? 

Você participou de 
programas de 
iniciação científica? 
Como foi a 
contribuição para a 
sua formação?  

O curso favoreceu a 
articulação do conhecimento 
teórico com atividades 
práticas. 

47. O curso 
favoreceu a 
articulação do 
conhecimento 
teórico com 
atividades práticas.  

47 - Você participou 
de programas de 
monitoria? Como foi 
a contribuição para 
a sua formação? 

47 - Você participou 
de programas de 
monitoria? Como foi 
a contribuição para a 
sua formação? 

47 - Você participou 
de programas de 
monitoria? Como foi 
a contribuição para a 
sua formação? 

Você participou de 
programas de 
monitoria? Como foi 
a contribuição para a 
sua formação?  

As atividades práticas foram 
suficientes para a formação 
profissional. 

48. As atividades 
práticas foram 
suficientes para 
relacionar os 
conteúdos do curso 
com a prática, 
contribuindo para 
sua formação 
profissional.  

48 - Você participou 
de programas de 
extensão? Como foi 
a contribuição para 
a sua formação? 

48 - Você participou 
de programas de 
extensão? Como foi 
a contribuição para a 
sua formação? 

48 - Você participou 
de programas de 
extensão? Como foi a 
contribuição para a 
sua formação? 

Você participou de 
programas de 
extensão? Como foi a 
contribuição para a 
sua formação? 

O curso propiciou 
conhecimentos 
atualizados/contemporâneos 
em sua área de formação. 

49. O curso 
propiciou acesso a 
conhecimentos 
atualizados e/ou 
contemporâneos 
em sua área de 
formação.  
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49 - Seu curso apoia 
financeiramente a 
participação dos 
estudantes em 
eventos 
(congressos, 
encontros, 
seminários, visitas 
técnicas etc.)? 

49 - Seu curso apoia 
financeiramente a 
participação dos 
estudantes em 
eventos (congressos, 
encontros, 
seminários, visitas 
técnicas etc.)? 

49 - Seu curso apoia 
financeiramente a 
participação dos 
estudantes em 
eventos (congressos, 
encontros, 
seminários, visitas 
técnicas etc.)? 

Sua IES apoia 
financeiramente a 
participação dos 
estudantes em 
eventos (congressos, 
encontros, 
seminários, visitas 
técnicas etc.)?  

O estágio supervisionado 
proporcionou experiências 
diversificadas para a sua 
formação. 

50. O estágio 
supervisionado 
proporcionou 
experiências 
diversificadas para a 
sua formação.  

50 - Como você 
avalia o nível de 
exigência do curso? 

50 - Como você 
avalia o nível de 
exigência do curso? 

50 - Como você avalia 
o nível de exigência 
do curso? 

 Como você avalia o 
nível de exigência do 
curso? 

As atividades realizadas 
durante seu trabalho de 
conclusão de curso 
contribuíram para qualificar 
sua formação profissional 

51. As atividades 
realizadas durante 
seu trabalho de 
conclusão de curso 
contribuíram para 
qualificar sua 
formação 
profissional  

51 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de cultura 
geral? 

51 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de cultura 
geral? 

51 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de cultura 
geral? 

Você considera que 
seu curso contribui 
para a aquisição de 
cultura geral?  

Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes realizarem 
intercâmbios e/ou estágios 
no país. 

52. Foram 
oferecidas 
oportunidades para 
os estudantes 
realizarem 
intercâmbios e/ou 
estágios no país.  

52 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de 
formação teórica na 
área? 

52 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de 
formação teórica na 
área? 

52 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
aquisição de 
formação teórica na 
área? 

Você considera que 
seu curso contribui 
para a aquisição de 
formação teórica na 
área?  

Foram oferecidas 
oportunidades para os 
estudantes realizarem 
intercâmbios e/ou estágios 
fora do país. 

53. Foram 
oferecidas 
oportunidades para 
os estudantes 
realizarem 
intercâmbios e/ou 
estágios fora do 
país.  

53 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
preparação para o 
exercício 
profissional? 

53 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
preparação para o 
exercício 
profissional? 

53 - Você considera 
que seu curso 
contribui para a 
preparação para o 
exercício 
profissional? 

Você considera que 
seu curso contribui 
na preparação para o 
exercício 
profissional? 

O curso realizou avaliações 
periódicas da qualidade das 
disciplinas e da atuação dos 
professores. 

54. Os estudantes 
participaram de 
avaliações 
periódicas do curso 
(disciplinas, atuação 
dos professores, 
infraestrutura).  

54 - Como você 
avalia a contribuição 
do curso para a sua 
formação? 

54 - Como você 
avalia a contribuição 
do curso para a sua 
formação? 

54 - Como você avalia 
a contribuição do 
curso para a sua 
formação? 

Como você avalia a 
contribuição do curso 
para a sua formação? 

As avaliações de 
aprendizagem aplicadas 
pelos professores foram 
coerentes com o conteúdo 
ministrado. 

55. As avaliações da 
aprendizagem 
realizadas durante o 
curso foram 
compatíveis com os 
conteúdos ou temas 
trabalhados pelos 
professores.  

        

Os professores 
apresentaram 
disponibilidade para atender 
os estudantes. 

56. Os professores 
apresentaram 
disponibilidade para 
atender os 
estudantes fora do 
horário das aulas.  

        

Os professores 
demonstraram domínio do 
conteúdo das disciplinas que 
ministraram. 

57. Os professores 
demonstraram 
domínio dos 
conteúdos 
abordados nas 
disciplinas.  
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Os professores utilizaram 
tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) no 
processo de ensino‐
aprendizagem. 

58. Os professores 
utilizaram 
tecnologias da 
informação e 
comunicação (TICs) 
como estratégia de 
ensino (projetor 
multimídia, 
laboratório de 
informática, 
ambiente virtual de 
aprendizagem).  

        

A instituição dispôs de 
quantidade suficiente de 
funcionários para o apoio 
administrativo e acadêmico. 

59. A instituição 
dispôs de 
quantidade 
suficiente de 
funcionários para o 
apoio 
administrativo e 
acadêmico.  

        
O curso disponibilizou 
monitores ou tutores para 
auxiliar os estudantes. 

60. O curso 
disponibilizou 
monitores ou 
tutores para auxiliar 
os estudantes.  

        
As condições de 
infraestrutura das salas de 
aula foram adequadas. 

61. As condições de 
infraestrutura das 
salas de aula foram 
adequadas.  

        

Os equipamentos e materiais 
disponíveis para as aulas 
práticas foram adequados 
para a quantidade de 
estudantes. 

62. Os 
equipamentos e 
materiais 
disponíveis para as 
aulas práticas foram 
adequados para a 
quantidade de 
estudantes.  

  
 
 
 

      

Os ambientes e 
equipamentos destinados às 
aulas práticas foram 
adequados ao curso. 

63. Os ambientes e 
equipamentos 
destinados às aulas 
práticas foram 
adequados ao 
curso.  

        

A biblioteca dispôs das 
referências bibliográficas 
que os estudantes 
necessitaram. 

64. A biblioteca 
dispôs das 
referências 
bibliográficas que os 
estudantes 
necessitaram.  

        

A instituição contou com 
biblioteca virtual ou conferiu 
acesso a obras disponíveis 
em acervos virtuais. 

65. A instituição 
contou com 
biblioteca virtual ou 
conferiu acesso a 
obras disponíveis 
em acervos virtuais.  

        

O ambiente acadêmico 
favoreceu a reflexão e 
convivência social de forma a 
promover um clima de 
respeito à diversidade. 

66. As atividades 
acadêmicas 
desenvolvidas 
dentro e fora da 
sala de aula 
possibilitaram 
reflexão, 
convivência e 
respeito à 
diversidade.  
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APÊNDICE C – QUESTÕES COMUNS SELECIONADAS ENADE 2004 

Questões Respostas 

01. Qual o seu estado civil? 

(A) Solteiro(a).  
(B) Casado(a).  
(C) Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a).  
(D) Viúvo(a).  
(E) Outro. 

04. Como você se considera? 

(A) Branco(a).  
(B) Negro(a).  
(C) Pardo(a) / mulato(a).  
(D) Amarelo(a) (de origem oriental).  
(E) Indígena ou de origem indígena. 

05. Com quem você mora atualmente? 

(A) Com os pais e/ou outros parentes.  
(B) Com esposo(a) e/ou filho(s).  
(C) Com amigos (compartilhando despesas ou de favor).  
(D) Com colegas em alojamento universitário.  
(E) Sozinho(a).  

06. Qual a faixa de renda mensal das pessoas 
que moram em sua casa? 

(A) Até 3 salários-mínimos.  
(B) De 3 a 10 salários-mínimos.  
(C) De 10 a 20 salários-mínimos.  
(D) De 20 a 30 salários-mínimos.  
(E) Mais de 30 salários-mínimos. 

9. Se você trabalha ou trabalhou, qual é ou foi a 
carga horária aproximada de sua atividade 
remunerada (não contar estágio)? 

(A) Não exerço (não exerci) atividade remunerada.  
(B) Trabalho (trabalhei) eventualmente.  
(C) Trabalho (trabalhei) até 20 horas semanais.  
(D) Trabalho (trabalhei) mais de 20 horas semanais e menos de 
40 horas semanais.  
(E) Trabalho (trabalhei) em tempo integral – 40 horas semanais 
ou mais. 

10. Que tipo de bolsa de estudos ou 
financiamento você recebe ou recebeu para 
custeio das despesas do curso? 

(A) Financiamento Estudantil – FIES.  
(B) Bolsa integral ou parcial (inclusive descontos em 
mensalidades) oferecida pela própria instituição.  
(C) Bolsa integral ou parcial oferecida por entidades externas.  
(D) Outro(s).  
(E) Nenhum. 

11.  Qual o grau de escolaridade do seu pai? 

(A) Nenhuma escolaridade.  
(B) Ensino Fundamental: de 1ª a 4ª série.  
(C) Ensino Fundamental: de 5ª a 8ª série.  
(D) Ensino Médio.  
(E) Superior. 

12. Qual o grau de escolaridade de sua mãe? 

(A) Nenhuma escolaridade.  
(B) Ensino Fundamental: de 1ª a 4ª série.  
(C) Ensino Fundamental: de 5ª a 8ª série.  
(D) Ensino Médio.  
(E) Superior. 

13. Em que tipo de escola você cursou o ensino 
médio? 

(A) Todo em escola pública.  
(B) Todo em escola privada (particular).  
(C) A maior parte do tempo em escola pública.  
(D) A maior parte do tempo em escola privada (particular).  
(E) Metade em escola pública e metade em escola privada 
(particular). 
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14. Que tipo de curso de ensino médio você 
concluiu? 

(A) Comum ou de educação geral, no ensino regular.  
(B) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, 
etc.), no ensino regular.  
(C) Profissionalizante de magistério de 1a a 4a série (Curso 
Normal), no ensino regular.  
(D) Supletivo.  
(E) Outro curso. 

17. Excetuando-se os livros escolares, quantos 
livros você leu no presente ano? 

(A) Nenhum. (Passe para questão 19)  
(B) No máximo dois.  
(C) Entre três e cinco. 
(D) Entre seis e oito.  
(E) Oito ou mais. 

24. Quantas horas por semana, 
aproximadamente, você dedica (dedicou) aos 
estudos, excetuando as horas de aula? 

(A) Nenhuma, apenas assisto às aulas.  
(B) Uma a duas.  
(C) Três a cinco.  
(D) Seis a oito.  
(E) Mais de oito. 
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APÊNDICE D – QUESTÕES COMUNS SELECIONADAS ENADE 2005 

Questões Respostas 

01. Qual o seu estado civil 

(A) Solteiro(a).  
(B) Casado(a).  
(C) Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a).  
(D) Viúvo(a).  
(E) Outro. 

04. Como você se considera? 

(A) Branco(a).  
(B) Negro(a).  
(C) Pardo(a) / mulato(a).  
(D) Amarelo(a) (de origem oriental).  
(E) Indígena ou de origem indígena. 

05. Com quem você mora atualmente 

(A) Com os pais e/ou outros parentes.  
(B) Com esposo(a) e/ou filho(s).  
(C) Com amigos (compartilhando despesas ou de favor).  
(D) Com colegas em alojamento universitário.  
(E) Sozinho(a). 

06. Qual a faixa de renda mensal da sua família?  

(A) Até 3 salários-mínimos.  
(B) De 3 a 10 salários-mínimos.  
(C) De 11 a 20 salários-mínimos.  
(D) De 21 a 30 salários-mínimos.  
(E) Mais de 30 salários-mínimos. 

9. Se você trabalha ou trabalhou, qual é ou foi a carga 
horária aproximada de sua atividade remunerada (não 
contar estágio e bolsas de pesquisa)? 

(A) Não exerço / não exerci atividade remunerada.  
(B) Trabalho / trabalhei eventualmente.  
(C) Trabalho / trabalhei até 20 horas semanais.  
(D) Trabalho / trabalhei mais de 20 horas semanais e menos de 40 
horas semanais.  
(E) Trabalho / trabalhei em tempo integral – 40 horas semanais ou mais 

10. Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento você 
recebe ou recebeu para custeio das despesas do curso?  

(A) Financiamento Estudantil – FIES.  
(B) Bolsa integral ou parcial (inclusive descontos em mensalidades) 
oferecida pela própria instituição.  
(C) Bolsa integral ou parcial oferecida por entidades externas.  
(D) Outro(s).  
(E) Nenhum. 

11.  Qual o grau de escolaridade do seu pai?  

(A) Nenhuma escolaridade.  
(B) Ensino Fundamental: de 1ª a 4ª série.  
(C) Ensino Fundamental: de 5ª a 8ª série.  
(D) Ensino Médio.  
(E) Superior. 

12. Qual o grau de escolaridade de sua mãe? 

(A) Nenhuma escolaridade.  
(B) Ensino Fundamental: de 1ª a 4ª série.  
(C) Ensino Fundamental: de 5ª a 8ª série.  
(D) Ensino Médio.  
(E) Superior. 

13. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?  

(A) Todo em escola pública.  
(B) Todo em escola privada (particular).  
(C) A maior parte do tempo em escola pública.  
(D) A maior parte do tempo em escola privada (particular).  
(E) Metade em escola pública e metade em escola privada (particular). 

14. Que tipo de curso de ensino médio você concluiu? 

(A) Comum ou de educação geral, no ensino regular.  
(B) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, etc.), 
no ensino regular.  
(C) Profissionalizante de magistério de 1a a 4a série (Curso Normal), no 
ensino regular.  
(D) Supletivo.  
(E) Outro curso. 
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17. Excetuando-se os livros escolares, quantos livros 
você leu no presente ano?  

(A) Nenhum. (Passe para a questão 19)  
(B) No máximo dois.  
(C) Entre três e cinco.  
(D) Entre seis e oito.  
(E) Mais de oito. 

24. Quantas horas por semana, aproximadamente, você 
dedica / dedicou aos estudos, excetuando as horas de 
aula?  

(A) Nenhuma, apenas assisto às aulas.  
(B) Uma a duas.  
(C) Três a cinco.  
(D) Seis a oito.  
(E) Mais de oito. 
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APÊNDICE E – QUESTÕES COMUNS SELECIONADAS ENADE 2006 

Questões Respostas 

2 Qual o seu estado civil?  

A Solteiro(a).  
B Casado(a).  
C Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a).  
D Viúvo(a).  
E Outro 

5 Como você se considera?  

A Branco(a).  
B Negro(a).  
C Pardo(a)/mulato(a).  
D Amarelo(a) (de origem oriental).  
E Indígena ou de origem indígena. 

6 Com quem você mora atualmente?  

A Com os pais e(ou) com outros parentes.  
B Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s).  
C Com amigos (compartilhando despesas ou de favor).  
D Com colegas, em alojamento universitário.  
E Sozinho(a).   

7 Qual a faixa de renda mensal da sua família?  

A Até 3 salários mínimos (até R$ 1.050,00).  
B Mais de 3 até 5 salários mínimos (R$ 1.051,00 até R$ 1.750,00).  
C Mais de 5 até 10 salários mínimos (R$ 1.751,00 até R$ 3.500,00).  
D Mais de 10 até 15 salários mínimos (R$ 3.501,00 até R$ 5.250,00).  
E Mais de 15 até 20 salários mínimos (R$ 5.251,00 até R$ 7.000,00).  
F Mais de 20 até 30 salários mínimos (R$ 7.001,00 até R$ 10.500,00).  
G Mais de 30 salários mínimos (mais de R$ 10.500,00).  

10 Se você trabalha ou já trabalhou, qual é (ou foi) a 
carga horária aproximada de sua atividade 
remunerada? (Não contar estágio e bolsas de 
pesquisa.)  

A Não trabalho / nunca exerci atividade remunerada.  
B Trabalho / trabalhei eventualmente.  
C Trabalho / trabalhei até 20 horas semanais.  
D Trabalho / trabalhei mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas 
semanais.  
E Trabalho / trabalhei em tempo integral – 40 horas semanais ou mais 

11 Que tipo de financiamento você recebe ou recebeu 
para custeio das despesas do curso?  

A Financiamento Estudantil (FIES).  
B Crédito educativo estadual.  
C Crédito educativo municipal.  
D Crédito educativo da sua instituição.  
E Outro tipo de financiamento.   

13 Qual o grau de escolaridade do seu pai?  

A Nenhuma escolaridade.  
B Ensino fundamental: de 1.a a 4. a série.  
C Ensino fundamental: de 5. a a 8. a série.  
D Ensino médio.  
E Ensino superior 

14 Qual o grau de escolaridade de sua mãe?  

A Nenhuma escolaridade.  
B Ensino fundamental: de 1. a a 4. a série.  
C Ensino fundamental: de 5. a a 8. a série.  
D Ensino médio.  
E Ensino superior 

17 Em que tipo de escola você cursou o ensino 
médio?  

A Todo em escola pública.  
B Todo em escola privada (particular).  
C A maior parte em escola pública.  
D A maior parte em escola privada (particular).  
E Metade em escola pública e metade em escola privada (particular).  

18 Que tipo de curso de ensino médio você concluiu? 

A Comum ou de educação geral, no ensino regular.  
B Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola etc.), no 
ensino regular.  
C Profissionalizante magistério de 1.a a 4.a série (Curso Normal), no 
ensino regular.  
D Supletivo.  
E Outro.   
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21 Excetuando-se os livros escolares, quantos livros 
você leu neste ano? 

A Nenhum. (Neste caso, passe para questão 23.)  
B No máximo dois.  
C Entre três e cinco.  
D Entre seis e oito.  
E Mais de oito.  

28 Quantas horas por semana, aproximadamente, 
você dedica / dedicou aos estudos, excetuando as 
horas de aula?  

A Nenhuma, apenas assisto às aulas.  
B Uma a duas.  
C Três a cinco.  
D Seis a oito.  
E Mais de oito.  

 



361 

APÊNDICE F – QUESTÕES COMUNS SELECIONADAS ENADE 2007 

Questões Respostas 

2 Qual o seu estado civil?  

A = Solteiro(a) 
B = Casado(a) 
C = Separado(a)/Desquitado(a)/Divorciado(a) 
D = Viúvo(a) 
E = Outro 

5 Como você se considera?  

A = Branco(a) 
B = Negro(a) 
C = Pardo(a)/Mulato(a) 
D = Amarelo(a) (de origem oriental) 
E = Indígena ou de origem indígena 

6 Com quem você mora atualmente?  

A = Com os pais e(ou) com outros parentes 
B = Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s) 
C = Com amigos (compartilhando despesas ou de favor) 
D = Com colegas, em alojamento universitário 
E = Sozinho(a) 

7 Qual a faixa de renda mensal da sua família?  

A = Até 3 salários mínimos (até R$ 1.140,00) 
B = Mais de 3 até 10 salários mínimos (R$ 1.141,00 até R$ 3.800,00) 
C = Mais de 10 até 20 salários mínimos (R$ 3.801,00 até R$ 7.600,00) 
D = Mais de 20 até 30 salários mínimos (R$ 7.601,00 até R$ 11.400,00) 
E = Mais de 30 salários mínimos (mais de R$ 11.400,00) 

10 Se você trabalha ou já trabalhou, qual é (ou 
foi) a carga horária aproximada de sua atividade 
remunerada? (Não contar estágio e bolsas de 
pesquisa.)  

A = Não trabalho / nunca exerci atividade remunerada 
B = Trabalho / trabalhei eventualmente 
C = Trabalho / trabalhei até 20 horas semanais 
D = Trabalho / trabalhei mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas 
semanais 
E = Trabalho / trabalhei em tempo integral - 40 horas semanais ou mais 

11 Que tipo de financiamento você recebe ou 
recebeu para custeio das despesas do curso?  

A = Financiamento Estudantil (FIES). 
B = Bolsa integral ou parcial (inclusive descontos em 
mensalidades) oferecida pela própria instituição. 
C = Bolsa integral ou parcial oferecida por entidades 
externas. 
D = Outro(s). 
E = Nenhum.  

13 Qual o grau de escolaridade do seu pai?  

A Nenhuma escolaridade. 
B Ensino fundamental: de 1.a a 4. a série. 
C Ensino fundamental: de 5. a a 8. a série. 
D Ensino médio. 
E Ensino superior.  

14 Qual o grau de escolaridade de sua mãe?  

A Nenhuma escolaridade. 
B Ensino fundamental: de 1. a a 4. a série. 
C Ensino fundamental: de 5. a a 8. a série. 
D Ensino médio. 
E Ensino superior.  

17 Em que tipo de escola você cursou o ensino 
médio?  

A Todo em escola pública. 
B Todo em escola privada (particular). 
C A maior parte em escola pública. 
D A maior parte em escola privada (particular). 
E Metade em escola pública e metade em escola 
privada (particular).  

18 Que tipo de curso de ensino médio você 
concluiu? 

A Comum ou de educação geral, no ensino regular. 
B Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola etc.), no 
ensino regular. 
C Profissionalizante magistério de 1.a  a 4.a  série 
(Curso Normal), no ensino regular. 
D Supletivo. 
E Outro.  
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21 Excetuando-se os livros escolares, quantos 
livros você leu neste ano? 

A Nenhum. (Neste caso, passe para questão 19) 
B No máximo dois. 
C Entre três e cinco. 
D Entre seis e oito. 
E Mais de oito.  

28 Quantas horas por semana, 
aproximadamente, você dedica / dedicou aos 
estudos, excetuando as horas de aula?  

A Nenhuma, apenas assisto às aulas. 
B Uma a duas. 
C Três a cinco. 
D Seis a oito. 
E Mais de oito.  
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APÊNDICE G – QUESTÕES COMUNS SELECIONADAS ENADE 2008 

Questões Respostas 

2 - Qual o seu estado civil? 

A = Solteiro(a) 
B = Casado(a) 
C = Separado(a)/Desquitado(a)/Divorciado(a) 
D = Viúvo(a) 
E = Outro 

5 - Como você se considera? 

A = Branco(a) 
B = Negro(a) 
C = Pardo(a)/Mulato(a) 
D = Amarelo(a) (de origem oriental) 
E = Indígena ou de origem indígena 

6 - Com quem você mora atualmente? 

A = Com os pais e(ou) com outros parentes 
B = Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s) 
C = Com amigos (compartilhando despesas ou de favor) 
D = Com colegas, em alojamento universitário 
E = Sozinho(a) 

7 - Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

A = Até 3 salários mínimos (até R$ 1.140,00) 
B = Mais de 3 até 10 salários mínimos (R$ 1.141,00 até R$ 3.800,00) 
C = Mais de 10 até 20 salários mínimos (R$ 3.801,00 até R$ 7.600,00) 
D = Mais de 20 até 30 salários mínimos (R$ 7.601,00 até R$ 11.400,00) 
E = Mais de 30 salários mínimos (mais de R$ 11.400,00) 

10 - Se você trabalha ou já trabalhou, qual é (foi) a 
carga horária aproximada de sua atividade 
remunerada? (Não contar estágio e bolsas de 
pesquisa) 

A = Não trabalho / nunca exerci atividade remunerada 
B = Trabalho / trabalhei eventualmente 
C = Trabalho / trabalhei até 20 horas semanais 
D = Trabalho / trabalhei mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas 
semanais 
E = Trabalho / trabalhei em tempo integral - 40 horas semanais ou mais 

11 - Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento 
você recebe ou recebeu para auxiliar a sua formação 
universitária e/ou custear as despesas do curso? 

A = Financiamento Estudantil (FIES) 
B = ProUni integral 
C = ProUni parcial 
D = Bolsa integral ou parcial (inclusive descontos em mensalidades) 
oferecida pela própria instituição 
E = Bolsa integral ou parcial oferecida por entidades externas 
F = Outro(s) 
G = Nenhum 

13 - Qual o grau de escolaridade de seu pai? 

A = Nenhuma escolaridade 
B = Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série 
C = Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série 
D = Ensino médio 
E = Ensino superior 

14 - Qual o grau de escolaridade de sua mãe? 

A = Nenhuma escolaridade 
B = Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série 
C = Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série 
D = Ensino médio 
E = Ensino superior 

17 - Em que tipo de escola você cursou o ensino 
médio? 

A = Todo em escola pública 
B = Todo em escola privada (particular) 
C = A maior parte em escola pública 
D = A maior parte em escola privada (particular) 
E = Metade em escola pública e metade em escola privada (particular) 

18 - Que tipo de ensino médio você concluiu? 

A = Comum ou de educação geral, no ensino regular 
B = Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola etc), no 
ensino regular 
C = Profissionalizante magistério de 1ª a 4ª série (Curso Normal), no ensino 
regular 
D = Supletivo 
E = Outro 
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21 - Excetuando-se os livros escolares, quantos livros 
você leu neste ano? 

A = Nenhum (Neste caso, passe para a questão 19) 
B = No máximo dois 
C = Entre três e cinco 
D = Entre seis e oito 
E = Mais de oito 

28 - Quantas horas por semana, aproximadamente, 
você dedica / dedicou aos estudos, excetuando as 
horas de aula? 

A = Nenhuma, apenas assisto às aulas 
B = Uma a duas 
C = Três a cinco 
D = Seis a oito 
E = Mais de oito 
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APÊNDICE H – QUESTÕES COMUNS SELECIONADAS ENADE 2009 

Questões Respostas 

1 - Qual o seu estado civil? 

A = Solteiro(a). 
B = Casado(a). 
C = Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a). 
D = Viúvo(a). 
E = Outro. 

2 - Como você se considera? 

A = Branco(a). 
B = Negro(a). 
C = Pardo(a)/mulato(a). 
D = Amarelo(a) (de origem oriental). 
E = Indígena ou de origem indígena. 

3 - Onde e como você mora atualmente? 

A = Em casa ou apartamento, sozinho. 
B = Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes. 
C = Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos. 
D = Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república). 
E = Em alojamento universitário da própria instituição de ensino. 
F = Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, 
pensionato, etc.). 

5 - Somando a sua renda com a renda dos familiares que 
moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda 
familiar? (Considere a renda de todos os seus familiares 
que moram na sua casa com você) 

A = Nenhuma. 
B = Até 1,5 salário mínimo (até R$ 697,50) 
C = Acima de 1,5 até 3 salários mínimos (R$ 697,51 a R$ 1.395,00). 
D = Acima de 3 até 4,5 salários mínimos (R$ 1.395,01 a R$ 2.092,50). 
E = Acima de 4,5 até 6 salários mínimos (R$ 2.092,51 a R$ 2.790,00). 
F = Acima de 6 até 10 salários mínimos (R$ 2.790,01 a R$ 4.650,00). 
G = Acima de 10 até 30 salários mínimos (R$ 4.650,01 a R$ 13.950,00). 
H = Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 13.950,01). 

7 - Indique a resposta que melhor descreve sua atual 
situação de trabalho. (Não contar estágio, bolsas de 
pesquisa ou monitoria) 

A = Não estou trabalhando. 
B = Trabalho eventualmente. 
C = Trabalho até 20 horas semanais. 
D = Trabalho mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas semanais. 
E = Trabalho em tempo integral - 40 horas semanais ou mais. 

10 - Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento 
você recebe ou recebeu para custear as mensalidades 
do curso? 

A = ProUni integral. 
B = ProUni parcial. 
C = FIES. 
D = ProUni Parcial e FIES. 
E = Outro tipo de bolsa oferecido por governo estadual, distrital ou 
municipal. 
F = Bolsa integral ou parcial oferecida  pela própria instituição de ensino. 
G = Bolsa integral ou parcial oferecida por outra entidade (empresa, ONG, 
etc). 
H = Financiamento oferecido pela própria instituição de ensino. 
I = Financiamento oferecido por outra  entidade (banco privado, etc.). 
J = Mais de um dos tipos de bolsa ou financiamento citados. 

13 - Qual o grau de escolaridade do seu pai? 

A = Nenhuma escolaridade. 
B = Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série). 
C = Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série). 
D = Ensino médio. 
E = Ensino superior. 
F = Pós-graduação. 

14 - Qual o grau de escolaridade da sua mãe? 

A = Nenhuma escolaridade. 
B = Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série). 
C = Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série). 
D = Ensino médio. 
E = Ensino superior. 
F = Pós-graduação. 

17 - Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? 

A = Todo em escola pública. 
B = Todo em escola privada (particular). 
C = A maior parte em escola pública. 
D = A maior parte em escola privada (particular). 
E = Metade em escola pública e metade em escola privada (particular). 
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18 - Que tipo de curso de ensino médio você concluiu? 

A = Ensino médio tradicional. 
B = Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, etc.). 
C = Profissionalizante magistério (Curso Normal). 
D = Educação de Jovens e Adultos - EJA/Supletivo. 
E = Outro. 

19 - Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do 
seu curso, quantos livros você leu este ano? 

A = Nenhum. 
B = Um ou dois. 
C = Entre três e cinco. 
D = Entre seis e oito. 
E = Mais de oito. 

20 - Quantas horas por semana, aproximadamente, 
você dedica aos estudos, excetuando as horas de aula? 

A = Nenhuma, apenas assisto às aulas. 
B = Uma a três. 
C = Quatro a sete. 
D = Oito a doze. 
E = Mais de doze. 
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APÊNDICE I – QUESTÕES COMUNS SELECIONADAS ENADE 2010 

Questões Respostas 

1 - Qual o seu estado civil? 

A = Solteiro(a). 
B = Casado(a). 
C = Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a). 
D = Viúvo(a). 
E = Outro. 

2 - Como você se considera? 

A = Branco(a). 
B = Negro(a). 
C = Pardo(a)/mulato(a). 
D = Amarelo(a) (de origem oriental). 
E = Indígena ou de origem indígena. 

3 - Onde e como você mora atualmente? 

A = Em casa ou apartamento, sozinho. 
B = Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes. 
C = Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos. 
D = Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república). 
E = Em alojamento universitário da própria instituição de ensino. 
F = Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, 
hospedaria, pensionato, etc.). 

5 - Somando a sua renda com a renda dos familiares que 
moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda 
familiar? (Considere a renda de todos os seus familiares 
que moram na sua casa com você) 

A = Nenhuma. 
B = Até 1,5 salário mínimo (até R$ 697,50) 
C = Acima de 1,5 até 3 salários mínimos (R$ 697,51 a R$ 1.395,00). 
D = Acima de 3 até 4,5 salários mínimos (R$ 1.395,01 a R$ 2.092,50). 
E = Acima de 4,5 até 6 salários mínimos (R$ 2.092,51 a R$ 2.790,00). 
F = Acima de 6 até 10 salários mínimos (R$ 2.790,01 a R$ 4.650,00). 
G = Acima de 10 até 30 salários mínimos (R$ 4.650,01 a R$ 13.950,00). 
H = Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 13.950,01). 

7 - Indique a resposta que melhor descreve sua atual 
situação de trabalho. (Não contar estágio, bolsas de 
pesquisa ou monitoria) 

A = Não estou trabalhando. 
B = Trabalho eventualmente. 
C = Trabalho até 20 horas semanais. 
D = Trabalho mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas semanais. 
E = Trabalho em tempo integral - 40 horas semanais ou mais. 

10 - Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento você 
recebe ou recebeu para custear as mensalidades do 
curso? 

A = ProUni integral. 
B = ProUni parcial. 
C = FIES. 
D = ProUni Parcial e FIES. 
E = Outro tipo de bolsa oferecido por governo estadual, distrital ou 
municipal. 
F = Bolsa integral ou parcial oferecida  pela própria instituição de 
ensino. 
G = Bolsa integral ou parcial oferecida por outra entidade (empresa, 
ONG, etc). 
H = Financiamento oferecido pela própria instituição de ensino. 
I = Financiamento oferecido por outra  entidade (banco privado, etc.). 
J = Mais de um dos tipos de bolsa ou financiamento citados. 

13 - Até que nível seu pai estudou? 

A = Nenhuma escolaridade. 
B = Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série). 
C = Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série). 
D = Ensino médio. 
E = Ensino superior. 
F = Pós-graduação. 

14 - Até que nível de ensino sua mãe estudou? 

A = Nenhuma escolaridade. 
B = Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série). 
C = Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série). 
D = Ensino médio. 
E = Ensino superior. 
F = Pós-graduação. 
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17 - Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? 

A = Todo em escola pública. 
B = Todo em escola privada (particular). 
C = A maior parte em escola pública. 
D = A maior parte em escola privada (particular). 
E = Metade em escola pública e metade em escola privada (particular). 

18 - Que tipo de curso de ensino médio você concluiu? 

A = Ensino médio tradicional. 
B = Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, etc.). 
C = Profissionalizante magistério (Curso Normal). 
D = Educação de Jovens e Adultos - EJA/Supletivo. 
E = Outro. 

19 - Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do 
seu curso, quantos livros você leu este ano? 

A = Nenhum. 
B = Um ou dois. 
C = Entre três e cinco. 
D = Entre seis e oito. 
E = Mais de oito. 

20 - Quantas horas por semana, aproximadamente, você 
dedica aos estudos, excetuando as horas de aula? 

A = Nenhuma, apenas assisto às aulas. 
B = Uma a três. 
C = Quatro a sete. 
D = Oito a doze. 
E = Mais de doze. 
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APÊNDICE J – QUESTÕES COMUNS SELECIONADAS ENADE 2011 

Questões Respostas 

1 - Qual o seu estado civil? 

A = Solteiro(a). 
B = Casado(a). 
C = Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a). 
D = Viúvo(a). 
E = Outro. 

2 - Como você se considera? 

A = Branco(a). 
B = Negro(a). 
C = Pardo(a)/mulato(a). 
D = Amarelo(a) (de origem oriental). 
E = Indígena ou de origem indígena. 

3 - Onde e como você mora atualmente? 

A = Em casa ou apartamento, sozinho. 
B = Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes. 
C = Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos. 
D = Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo 
república). 
E = Em alojamento universitário da própria instituição de ensino. 
F = Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, 
hospedaria, pensionato, etc.). 

5 - Somando a sua renda com a renda dos familiares que moram 
com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar? 
(Considere a renda de todos os seus familiares que moram na 
sua casa com você) 

A = Nenhuma. 
B = Até 1,5 salário mínimo (até R$ 697,50) 
C = Acima de 1,5 até 3 salários mínimos (R$ 697,51 a R$ 1.395,00). 
D = Acima de 3 até 4,5 salários mínimos (R$ 1.395,01 a R$ 2.092,50). 
E = Acima de 4,5 até 6 salários mínimos (R$ 2.092,51 a R$ 2.790,00). 
F = Acima de 6 até 10 salários mínimos (R$ 2.790,01 a R$ 4.650,00). 
G = Acima de 10 até 30 salários mínimos (R$ 4.650,01 a R$ 
13.950,00). 
H = Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 13.950,01). 

7 - Indique a resposta que melhor descreve sua atual situação de 
trabalho. (Não contar estágio, bolsas de pesquisa ou monitoria) 

A = Não estou trabalhando. 
B = Trabalho eventualmente. 
C = Trabalho até 20 horas semanais. 
D = Trabalho mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas 
semanais. 
E = Trabalho em tempo integral - 40 horas semanais ou mais. 

10 - Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento você recebe 
ou recebeu para custear as mensalidades do curso? 

A = ProUni integral. 
B = ProUni parcial. 
C = FIES. 
D = ProUni Parcial e FIES. 
E = Outro tipo de bolsa oferecido por governo estadual, distrital ou 
municipal. 
F = Bolsa integral ou parcial oferecida  pela própria instituição de 
ensino. 
G = Bolsa integral ou parcial oferecida por outra entidade (empresa, 
ONG, etc). 
H = Financiamento oferecido pela própria instituição de ensino. 
I = Financiamento oferecido por outra  entidade (banco privado, etc.). 
J = Mais de um dos tipos de bolsa ou financiamento citados. 

13 - Até que nível seu pai estudou? 

A = Nenhuma escolaridade. 
B = Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série). 
C = Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série). 
D = Ensino médio. 
E = Ensino superior. 
F = Pós-graduação. 

14 - Até que nível de ensino sua mãe estudou? 

A = Nenhuma escolaridade. 
B = Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série). 
C = Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série). 
D = Ensino médio. 
E = Ensino superior. 
F = Pós-graduação. 
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17 - Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? 

A = Todo em escola pública. 
B = Todo em escola privada (particular). 
C = A maior parte em escola pública. 
D = A maior parte em escola privada (particular). 
E = Metade em escola pública e metade em escola privada 
(particular). 

18 - Que tipo de curso de ensino médio você concluiu? 

A = Ensino médio tradicional. 
B = Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, 
etc.). 
C = Profissionalizante magistério (Curso Normal). 
D = Educação de Jovens e Adultos - EJA/Supletivo. 
E = Outro. 

19 - Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu 
curso, quantos livros você leu este ano? 

A = Nenhum. 
B = Um ou dois. 
C = Entre três e cinco. 
D = Entre seis e oito. 
E = Mais de oito. 

20 - Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedica 
aos estudos, excetuando as horas de aula? 

A = Nenhuma, apenas assisto às aulas. 
B = Uma a três. 
C = Quatro a sete. 
D = Oito a doze. 
E = Mais de doze. 
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APÊNDICE K – QUESTÕES COMUNS SELECIONADAS ENADE 2012 

Questões Respostas 

1 Qual o seu estado civil? 

A = Solteiro(a). 
B = Casado(a). 
C = Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a). 
D = Viúvo(a). 
E = Outro. 

2 Como você se considera? 

A = Branco(a). 
B = Negro(a). 
C = Pardo(a)/mulato(a). 
D = Amarelo(a) (de origem oriental). 
E = Indígena ou de origem indígena. 

3 Onde e como você mora atualmente? 

A = Em casa ou apartamento, sozinho. 
B = Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes. 
C = Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos. 
D = Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república). 
E = Em alojamento universitário da própria instituição de ensino. 
F = Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, 
pensionato, etc.). 

5 Somando a sua renda com a renda dos familiares 
que moram com você, quanto é, aproximadamente, 
a renda familiar? (Considere a renda de todos os 
seus familiares que moram na sua casa com você). 

A = Nenhuma. 
B = Até 1,5 salário mínimo (até R$ 697,50) 
C = Acima de 1,5 até 3 salários mínimos (R$ 697,51 a R$ 1.395,00). 
D = Acima de 3 até 4,5 salários mínimos (R$ 1.395,01 a R$ 2.092,50). 
E = Acima de 4,5 até 6 salários mínimos (R$ 2.092,51 a R$ 2.790,00). 
F = Acima de 6 até 10 salários mínimos (R$ 2.790,01 a R$ 4.650,00). 
G = Acima de 10 até 30 salários mínimos (R$ 4.650,01 a R$ 13.950,00). 
H = Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 13.950,01). 

7 Indique a resposta que melhor descreve sua atual 
situação de trabalho (Não contar estágio, bolsas de 
pesquisa ou monitoria). 

A = Não estou trabalhando. 
B = Trabalho eventualmente. 
C = Trabalho até 20 horas semanais. 
D = Trabalho mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas semanais. 
E = Trabalho em tempo integral - 40 horas semanais ou mais. 

10 Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento 
você recebeu ou recebe para custear as 
mensalidades do curso? 

A = ProUni integral. 
B = ProUni parcial. 
C = FIES. 
D = ProUni Parcial e FIES. 
E = Outro tipo de bolsa oferecido por governo estadual, distrital ou municipal. 
F = Bolsa integral ou parcial oferecida  pela própria instituição de ensino. 
G = Bolsa integral ou parcial oferecida por outra entidade (empresa, ONG, etc). 
H = Financiamento oferecido pela própria instituição de ensino. 
I = Financiamento oferecido por outra  entidade (banco privado, etc.). 
J = Mais de um dos tipos de bolsa ou financiamento citados. 

13 Até que nível seu pai estudou? 

A = Nenhuma escolaridade. 
B = Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série). 
C = Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série). 
D = Ensino médio. 
E = Ensino superior. 
F = Pós-graduação. 

14 Até que nível de ensino sua mãe estudou? 

A = Nenhuma escolaridade. 
B = Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série). 
C = Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série). 
D = Ensino médio. 
E = Ensino superior. 
F = Pós-graduação. 

17 Em que tipo de escola você cursou o ensino 
médio? 

A = Todo em escola pública. 
B = Todo em escola privada (particular). 
C = A maior parte em escola pública. 
D = A maior parte em escola privada (particular). 
E = Metade em escola pública e metade em escola privada (particular). 

18 Que tipo de curso de ensino médio você 
concluiu? 

A = Ensino médio tradicional. 
B = Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, etc.). 
C = Profissionalizante magistério (Curso Normal). 
D = Educação de Jovens e Adultos - EJA/Supletivo. 
E = Outro. 
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19 Excetuando-se os livros indicados na bibliografia 
do seu curso, quantos livros você leu neste ano? 

A = Nenhum. 
B = Um ou dois. 
C = Entre três e cinco. 
D = Entre seis e oito. 
E = Mais de oito. 

20 Quantas horas por semana, aproximadamente, 
você dedicou aos estudos, excetuando as horas de 
aula? 

A = Nenhuma, apenas assisto às aulas. 
B = Uma a três. 
C = Quatro a sete. 
D = Oito a doze. 
E = Mais de doze. 
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APÊNDICE L – QUESTÕES COMUNS SELECIONADAS ENADE 2013 

Questões Respostas 

1 Qual o seu estado civil? 

A Solteiro(a).   
B Casado(a).   
C Separado(a) judicialmente/divorciado(a) 
D Viúvo(a).   
E Outro.  

2 Como você se considera? 

A Branco(a).   
B Negro(a).   
C Pardo(a)/mulato(a).   
D Amarelo(a) (de origem oriental).   
E Indígena ou de origem indígena. 

6 Onde e com quem você mora 
atualmente? 

A Em casa ou apartamento, sozinho.  B Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes.  
C  Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos.   
D Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república).   
E  Em alojamento universitário da própria instituição.   
F Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro).  

7 Qual a renda total de sua família, 
incluindo seus rendimentos? 

A Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.017,00).   
B De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.017,01 a R$ 2.034,00).   
C De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.034,01 a R$ 3.051,00).   
D De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.051,01 a R$ 4.068,00)  E De 6 a 10 salários mínimos (R$ 
4.068,01 a R$ 6.780,00).   
F De 10 a 30 salários mínimos (R$ 6.780,01 a R$ 20.340,00).   
G Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 20.340,01).  

9 Qual alternativa a seguir melhor descreve 
sua situação de trabalho (exceto estágio ou 
bolsas)? 

A Não estou trabalhando.   
B Trabalho eventualmente.   
C Trabalho até 20 horas semanais.   
D Trabalho de 20 a 40 horas semanais.   
E Trabalho 40 horas semanais ou mais 

10 Que tipo de bolsa de estudos ou 
financiamento do curso você recebeu para 
custear todas ou a maior parte das 
mensalidades? (No caso de haver mais de 
uma opção, marcar apenas a bolsa de 
maior duração.) 

A Nenhum, pois meu curso é gratuito.   
B Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.   
C ProUni integral.   
D ProUni parcial, apenas.   
E FIES, apenas.   
F ProUni Parcial e FIES.   
G Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal.   
H Bolsa oferecida pela própria instituição.   
I  Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra).   
J Financiamento oferecido pela própria instituição.   
K Financiamento bancário.  

4 Até que etapa de escolarização seu pai 
concluiu? 

A Nenhuma.   
B Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).   
C Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).   
D Ensino médio.   
E Educação superior.   
F Pós‐graduação. 

5 Até que etapa de escolarização sua mãe 
concluiu? 

A Nenhuma.   
B Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).   
C Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).  
D Ensino médio.   
E Educação superior.   
F Pós‐graduação.  

16 Em que tipo de escola você cursou o 
ensino médio? 

A Todo em escola pública.   
B Todo em escola privada (particular).   
C A maior parte em escola pública.   
D A maior parte em escola privada (particular).  

17 Qual modalidade de ensino médio você 
concluiu? 

A Ensino médio tradicional.   
B Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).   
C Profissionalizante magistério (Curso Normal).   
D Educação de Jovens e Adultos (EJA)ou Supletivo.   
E Outro.  
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Excetuando-se os livros indicados na 
bibliografia do seu curso, quantos livros 
você leu neste ano? 

A Nenhum.   
B Um ou dois.   
C Entre três e cinco.   
D Entre seis e oito.   
E Mais de oito.  

Quantas horas por semana, 
aproximadamente, você dedicou aos 
estudos, excetuando as horas de aula? 

A Nenhuma, apenas assisto às aulas.   
B Uma a três.   
C Quatro a sete.   
D Oito a doze.  
 E Mais de doze.  
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APÊNDICE M – QUESTÕES COMUNS SELECIONADAS ENADE 2014 

Questões Respostas 

1. Qual o seu estado civil? 

A  Solteiro(a).  
B Casado(a).  
C Separado(a) judicialmente/divorciado(a).  
D Viúvo(a).  
E Outro.  

2. Como você se considera?  

A Branco(a).  
B Negro(a).  
C Pardo(a)/mulato(a).  
D Amarelo(a) (de origem oriental).  
E Indígena ou de origem indígena.  

6. Onde e com quem você mora atualmente?  

A Em casa ou apartamento, sozinho.  
B Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes.  
C Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos.  
D Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república).  
E Em alojamento universitário da própria instituição.  
F Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou 
outro).  

8. Qual a renda total de sua família, incluindo 
seus rendimentos?  

A Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.086,00).  
B De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.086,01 a R$ 2.172,00).  
C De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.172,01 a R$ 3.258,00).  
D De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.258,01 a R$ 4.344,00).  
E De 6 a 10 salários mínimos (R$ 4.344,01 a R$ 7.240,00).  
F De 10 a 30 salários mínimos (R$ 7.240,01 a R$ 21.720,00).  
G Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 21.720,01).  

10. Qual alternativa a seguir melhor descreve 
sua situação de trabalho (exceto estágio ou 
bolsas)?  

A Não estou trabalhando.  
B Trabalho eventualmente.  
C Trabalho até 20 horas semanais.  
D Trabalho de 21 a 39 horas semanais.  
E Trabalho 40 horas semanais ou mais.  

11. Que tipo de bolsa de estudos ou 
financiamento do curso você recebeu para 
custear todas ou a maior parte das 
mensalidades? No caso de haver mais de 
uma opção, marcar apenas a bolsa de maior 
duração.  

A Nenhum, pois meu curso é gratuito.  
B Nenhum, embora meu curso não seja gratuito.  
C ProUni integral.  
D ProUni parcial, apenas.  
E FIES, apenas. F ProUni Parcial e FIES.  
G Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal.  
H Bolsa oferecida pela própria instituição.  
I  Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra).  
J Financiamento oferecido pela própria instituição.  
K Financiamento bancário.  

4. Até que etapa de escolarização seu pai 
concluiu?  

A Nenhuma.  
B Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).  
C Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).  
D Ensino Médio.  
E Ensino Superior - Graduação.  
F Pós-graduação.  

5. Até que etapa de escolarização sua mãe 
concluiu?  

A Nenhuma.  
B Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).  
C Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série).  
D Ensino Médio.  
E Ensino Superior - Graduação.  
F Pós-graduação.  

17. Em que tipo de escola você cursou o 
ensino médio?  

A Todo em escola pública.  
B Todo em escola privada (particular).  
C Todo no exterior.  
D A maior parte em escola pública.  
E A maior parte em escola privada (particular).  
F Parte no Brasil e parte no exterior.  



376 

18. Qual modalidade de ensino médio você 
concluiu?  

A Ensino médio tradicional.  
B Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro).  
C Profissionalizante magistério (Curso Normal).  
D Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo.  
E Outra modalidade.  

22.  Excetuando-se os livros indicados na 
bibliografia do seu curso, quantos livros você 
leu neste ano? 

A Nenhum.  
B Um ou dois.  
C De três a cinco.  
D De seis a oito.  
E Mais de oito.  

23. Quantas horas por semana, 
aproximadamente, você dedicou aos 
estudos, excetuando as horas de aula?  

A Nenhuma, apenas assisto às aulas.  
B De uma a três.  
C De quatro a sete.  
D De oito a doze.  
E Mais de doze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


