
as diversas instituições de ensino
superior do Brasil são oferecidos
mais de 21 mil cursos de gradua-

ção presenciais. Para avaliar a qual idade
deles e o grau de apren-
dizado dos estudantes, o
Ministério da Educação
(MEC) mantém, desde
2004, o Exame Nacional
de Desempenho de Estu-
dantes (Enade), que faz
parte do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação
Superior. A metodologia
substituiu o antigo Provão
e leva em consideração os
resultados dos alunos de cada um dos cur-
sos avaliados em dois conceitos: o Enade,
que avalia o desempenho de estudantes
ingressantes e concluintes e varia de 1 a
5; e o 1DÜ Conceito (Indicador de Dife-
rença Entre os Desempenhos Observado
e Esperado), que mede o conhecimento
que os cursos agregam aos alunos. O ob-
jetivo é analisar a adequação em relação
aos conteúdos programáticos previstos

nas diretrizes curriculares dos cursos, o
desenvolvimento de competências e ha-
bilidades necessárias ao aprofundamento
da formação geral e profissional, e o nível

de atualização à realidade
brasileira e mundia l .

Em 2006, foram avalia-
dos 5.701 cursos nas áreas
de Administração, Arqui-
vologia, Biblioteconomia,
B iomed ic ina , Ciências
Contábeis, Ciências Eco-
nômicas , Comunicação
Social, Design, Direito,
Formação de Professores

(normal superior), Música,
Psicologia, Secretariado Executivo, Tea-
tro e Turismo. Do total, apenas 45 cursos
- menos de 1% - obtiveram 5, a nota
mais alta, nos dois conceitos que com-
põem o exame. O desempenho médio dos
386 mil estudantes na prova de formação
geral foi de 45,4 em uma escala de O a
100. Os melhores resultados ficaram com
o curso de Arquivologia (50,7) e os piores
com Administração (42,1).

Dos 45 cursos avaliados com a nota má-
xima, oito são oferecidos por instituições
de ensino do Estado de São Paulo - sete
privadas e uma estadual. Na cidade de São
Paulo, os cursos de Administração da Es-
cola de Administração de Empresas de São
Paulo (FGV - EAESP) e do Centro Univer-
sitário Armando Álvares Penteado ( FAAP)
e o de Música da E1AM-EAAM foram ava-
liados com 5 nos dois conceitos do Enade.
Os órgãos estaduais não são obrigados a
participar do exame. O Paraná ficou em
segundo lugar na comparação entre os
estados, com sete cursos avaliados pelo
MEC com a nota máxima. Destes, cinco
são oferecidos por instituições estaduais e
duas por federais. A universidade com mais
cursos com nota 5 nos dois conceitos do
Enade são ministrados pela Universidade
Federal do Ceará (UFC ), que se destacou
nas áreas de Administração, Secretariado e
Ciências Contábeis.

Os primeiros colocados de cada curso re-
ceberam uma bolsa de pós-graduação para
cursar Mestrado ou Doutorado.
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