
ENADE

Alunos em prova:
mais de cinco mil
cursos avaliados

Resultados da avaliação confirmam a
heterogeneidade entre as regiões do país.
O Sul é o Estado com melhor desempenho,
enquanto estudantes do Norte se saem pior

D
ivulgado no final do mês de
maio, o Exame Nacional de
Desempenho de Estudan-
tes (Enade) revelou alguns

números que, se não são,um perfil
completo do ensino superior brasileiro,
revelam aspectos conhecidos.

O Enade 2006 foi aplicado no dia
12 de novembro, em 2.081 locais de
prova, distribuídos por 871 municí-
pios, de todos os Estados e do Distrito
Federal. Participaram do Exame alunos
ingressantes e concluintes, num total
de 386.524 (211.837 ingressantes e
174.687 concluintes), pertencentes a
5.701 cursos, de 1.600 instituições de
ensino superior. Participaram do Enade
2006 alunos das áreas de Administra-

ção, Arquivologia, Biblioteconomia,
Biomedicina, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas, Comunicação
Social, Design, Direito, Formação de
Professores (Normal Superior), Música,
Psicologia, Secretariado Executivo,
Teatro e Turismo.

O desempenho médio geral dos
participantes foi de 45,4 na prova de
formação geral, que é igual para todas
as áreas. A maior média na prova de
formação geral foi dos estudantes de
Arquivologia (50,7) e a menor dos de
Administração (42,1), numa escala de
O a 100. Estudantes de cada uma das 15
áreas avaliadas fizeram ainda prova com
questões específicas de cada área.

Além das médias dos ingressantes

e concluintes nas provas de formação
geral e formação específica, a avalia-
ção traz um conceito que considera o
desempenho de ingressantes e con-
cluintes juntos, o Conceito Enade. Há
também, para cada um dos cursos, um
IDD Conceito, que busca determinar
quanto de conhecimento os cursos
agregam aos alunos. O Conceito Enade
e o IDD Conceito vão de l a 5. Entre
as instituições de ensino privadas, 164
cursos, de um total de 2.932, tiveram
nota máxima no IDD, ante 64, de um
total de 626, na rede pública.

O mapa do Brasil feito pelo Enade
demonstra as regiões nas quais os alu-
nos tiveram os melhores desempenhos.
A Região Sul teve o maior percentual
de cursos com conceito Enade 4 e 5
(28,6%). A Região Norte teve o maior
percentual de cursos com conceito Ena-
de l e 2 (50%). O Estado com o maior
percentual de cursos com conceito
Enade 4 e 5 foi o Rio Grande do Norte
(37,8%) e o Estado com o maior per-
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centual de cursos com conceito Enade
l e 2 foi Alagoas (80%).

O Estado com o maior percentual de
cursos com IDD Conceito 4 e 5 é o Rio
Grande do Sul (53,4%) e o com o maior
percentual de cursos com IDD Conceito l
e 2 é o Pará (51 %). Roraima é onde há mais
cursos com IDD Conceito l (16,7%).

Os cursos cujos alunos obtiveram a
maior média nas provas de formação
geral são os de Direito do setor público
(55,1). Por sua vez, os alunos das insti-
tuições estaduais conquistaram a maior
média (58,4). Entre as instituições priva-
das, a maior média foi a dos estudantes
de Turismo de instituições comunitárias,
confessionais e filantrópicas (50,6).

A maior média em formação geral, de
acordo com as regiões, foi obtida pelos
estudantes de Arquivologia da Região
Nordeste (55,5). Esse resultado se deveu
principalmente ao desempenho dos con-
cluintes (56,9). A menor média em for-
mação geral foi obtida pelos estudantes de
Biblioteconomia da Região Norte (36,2).
Esse resultado se deveu principalmente ao
desempenho dos ingressantes (26,9).

O desempenho médio geral (compu-
tadas todas as áreas avaliadas) na prova
de componente específico foi 36,4.
Ressalte-se que os concluintes, no geral,
obtiveram resultados melhores do que
os ingressantes: 41,8 contra 32,9.

A maior média na prova do componente
específico é a dos alunos do curso de Psi-
cologia (46,3). A menor é a dos alunos de
Ciências Contábeis (25,7), o que se deve,
sobretudo, ao baixo desempenho dos in-
gressantes dessa área (22,8).

A consulta aos resultados do Ena-
de 2006 está disponível no endereço
eletrônico http://enade2006.inep.gov.
br. É possível consultar as médias em
cada instituição de ensino superior, por
UF, município e área. Também estão
disponíveis o Resumo Técnico do Ena-
de 2006, o Relatório-Síntese de cada
uma das 15 áreas e dos desempenhos
de estudantes. Por meio de senhas, os
alunos podem acessar os boletins indi-
viduais; os reitores, o relatório-síntese
de sua instituição; e os coordenadores
de cursos, o relatório de seu respectivo
curso de graduação. •
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, ano 9, n. 105, p. 24-25, jun. 2007.




