
508 cursos de graduação com notas baixas serão vistoriados 
Lisandra Paraguassú 
 
Representam 25% das Ciências da Saúde e Agrárias; porcentual de médias 1 e 2 no Enade 
subiu de 10% para 34% 
 
Um quarto dos cursos superiores das áreas de Ciências da Saúde e Agrárias passará por 
vistoria do Ministério da Educação no próximo ano por causa da nota baixa na avaliação. O 
resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), divulgado ontem, 
mostra que 508 cursos não conseguiram ir além de notas 1 e 2, numa escala até 5, no 
Conceito Preliminar do Curso (CPC), o novo instrumento usado para avaliar as instituições. 
 
 Veja as notas de todos os cursos avaliados nesta edição do Enade 
 
Desses 508, 64 são de instituições públicas (incluindo 23 federais) e o restante de particulares. 
O novo CPC une os resultados da prova do Enade com outros dados levantados no Censo do 
Ensino Superior e no questionário socioeconômico que os próprios estudantes preenchem ao 
fazer a prova (mais informações nesta página). É, segundo o ministro da Educação, Fernando 
Haddad, um avanço pedido pelas instituições e pelos próprios alunos, que consideravam a 
avaliação muito baseada nos resultados obtidos nas provas. 
 
Quando se desconsidera o novo conceito criado pelo MEC e se analisa apenas o Enade, ou 
seja, a nota da prova (calculada em cima da média obtida pelos alunos), o resultado fica ainda 
pior. São 722 cursos com Enade 1 e 2, o que representa 34% dos 2.128 cursos avaliados e 
que tiveram conceitos válidos publicados. Apesar do aumento do total de cursos, o resultado é 
muito pior do que há três anos, quando essas mesmas áreas foram avaliadas pela primeira 
vez. Na época, com 1.427 cursos com conceitos válidos, o que tiveram Enade 1 e 2 eram 
apenas 10,4% do total. Essa é a segunda vez que Ciências Agrárias e da Saúde são avaliadas. 
O sistema criado pelo MEC prevê uma avaliação a cada três anos. Enfermagem, por exemplo, 
tinha apenas 196 cursos avaliados em 2004. Agora, são 540, a maior área do Enade em 2007. 
Desses, 104 são ruins. 
 
Na outra ponta, apenas 25 cursos tiveram nota 5 nos três itens - Enade, CPC e Índice de 
Desempenho (IDD) -, sendo que nenhum é particular (mais informações na pág. A22).  
 
NOVIDADE 
 
Com o novo conceito, o MEC quer pular etapas e centrar a fiscalização in loco - prevista na lei 
que criou o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes) - apenas nos cursos 
com piores resultados, os conceitos 1 e 2. Isso diminuiria para menos da metade o número de 
cursos que precisam ser avaliados e o ministério poderá, de acordo com Haddad, terminar a 
avaliação em, no máximo, um ano.  
 
O Sinaes prevê que, para renovarem seu credenciamento, os cursos precisam passar por duas 
avaliações do Enade e uma in loco e receberem o conceito definitivo do curso. A partir do CPC, 
as instituições com notas 3 para cima terão sua renovação automática. Já os 1 e 2 precisarão 
assinar o protocolo de intenções com o MEC para sanear problemas apontados na avaliação in 
loco. Se não as cumprirem em no máximo um ano, um processo administrativo será aberto, 
podendo chegar, na punição máxima, ao fechamento do curso. "O negativo não é ter 
deficiências. O fato de as deficiências serem identificadas e estabelecer um compromisso para 
saneá-las é muito positivo", disse o secretário de ensino superior do MEC, Ronaldo Mota.  
 
O processo todo, no entanto, está incomodando algumas instituições. Ontem, o Fórum das 
Entidades Representativas do Ensino Superior Particular divulgou nota acusando o MEC de não 
ouvi-las sobre a criação do CPC e de prejudicar a imagem das instituições com a divulgação do 
conceito. "Só vai prejudicar a imagem das ruins. Só se preocupa com a avaliação quem não 
fez um bom trabalho. Quem fez ganha com a visibilidade", diz o ministro, que ainda classificou 
de "um erro grosseiro" as críticas feitas pelas instituições.  
 



A expectativa do ministério, no entanto, é que algumas instituições com notas 2 possam ser 
beneficiadas pela avaliação in loco e passarem para conceito 3. Isso pode acontecer porque o 
curso pode ter ido mal no Enade por boicote dos alunos ou outro problema. No entanto, o 
ministério não quer mudanças drásticas. "Antes a festa era grande. Todo mundo era aprovado 
pelo MEC", afirmou Haddad, referindo-se às avaliações da época do antigo Provão. 
 
No Enade 2007 foram avaliados cursos de Agronomia, Biomedicina, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, 
Odontologia, Serviço Social, Tecnologia de Radiologia, Terapia Ocupacional e Zootecnia. No 
total, foram avaliados 3.239 cursos. A USP e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
não participaram. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
20 instituições têm 4 ou mais cursos na mira do governo 
 
Universidade Paulista (Unip) é a pior: terá 26 cursos auditados pelo MEC 
 
Apenas 20 instituições privadas de ensino superior concentram 32% dos cursos 1 e 2 que 
serão vistoriados pelo MEC. Algumas são conhecidas na lista dos piores cursos do País, como a 
Universidade Presidente Antonio Carlos (Unipac), de Minas, e o Centro de Estudos Superiores 
de Maceió (Cesmac). A campeã da lista, no entanto, é uma das maiores instituições privadas 
do País, a Universidade Paulista (Unip), que vai passar por vistoria em 26 cursos de 7 das 13 
áreas avaliadas. Por nota, a Unip justificou que a baixa pontuação pode ser explicada pelo 
pouco empenho do aluno na resolução da prova, já que a nota obtida por ele não constará no 
histórico escolar. 
 
Duas das instituições, a Unipac com 17 cursos na lista e a Universidade José do Rosário 
Vellano (Unifenas), com 14, apareceram na lista há três anos porque seus cursos estavam 
sendo contestados pelo MEC. Um artigo da constituição estadual de Minas determinou que as 



instituições privadas do Estado fiquem sob a jurisdição do Conselho Estadual de Educação 
(CEE), quando deveriam responder ao Conselho Nacional. O MEC contesta o Estado em ação 
direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que até agora não foi julgada. 
Enquanto isso, as instituições continuam se expandindo agora para fora do Estado - com 
autorização do CEE. Apenas a Unifenas tem mais de 700 cursos, especialmente formação de 
professores, muitos deles sediados em escolas municipais, salas de prefeituras e salões 
paroquiais. 
 
O pró-reitor de Coordenação Acadêmica e Assuntos da Reitoria da Unipac, José Orleans da 
Costa, afirmou que não pode se manifestar sem "avaliar cada caso, ver os dados 
previamente". "Temos mais de 50 mil alunos, em unidades em mais de 170 cidades no Estado, 
e preciso verificar o resultado do Enade com calma." O Estado tentou contatar a direção da 
Unifenas até o início da noite, mas ninguém estava autorizado a falar sobre o Enade. 
 
O professor Paulo Lima, assessor pedagógico do Centro de Estudos Superiores de Maceió 
(Cesmac), disse que a instituição ainda vai ponderar o resultado do Enade, mas adiantou que 
dos sete cursos avaliados, todos da área de saúde, só nutrição teve nota 1. 
 
Das 4 universidades fluminenses que estão entre as 20 instituições que concentram os cursos 
reprovados, apenas a Universidade Gama Filho se pronunciou. Em nota, a UGF informa que 
está analisando os dados do Conceito Preliminar. "A instituição adianta que uma das ações 
previstas será intensificar o ensino da disciplina Saúde Coletiva em todos os cursos da área de 
Saúde", informa o texto. 
 
A assessoria da Universidade Paranaense, de Umuarama, noroeste do Paraná, informou que os 
diretores da instituição marcaram uma reunião para a noite de ontem, quando seria avaliado o 
resultado do Enade. Ninguém se pronunciaria antes dessa reunião. A instituição teve oito 
cursos com conceitos preliminares 1 e 2, o que exigirá avaliação in loco.  
 
Na Universidade do Contestado, em Caçador, no centro-oeste de Santa Catarina, que também 
teve oito cursos com conceitos 1 e 2, a secretária da direção acadêmica disse que alguém 
entraria em contato. Mas, no fim da tarde, a informação era de que nenhum dos diretores 
estava na instituição. 
 
FEDERAIS 
 
Na lista dos 508 piores cursos pelo Conceito Preliminar, aparecem 22 federais. As 
universidades de Alagoas, com os cursos de Medicina, Nutrição e Agronomia, e do Maranhão, 
com Serviço Social, Farmácia e Enfermagem, são as instituições com maior número na lista. 
As de Santa Catarina, Sergipe e a Federal Fluminense têm dois cursos cada. 
 



 
 

 
Leia mais: 
 
''Dado ainda é difícil de compreender'' 
Simone Iwasso e Talita Figueiredo 
 
O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse ontem que todos os relatórios do Sistema 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes) serão públicos para que os alunos tenham 
acesso aos dados das instituições onde estudam. "Antes, os cursos eram avaliados única e 
exclusivamente pelos exames nacionais. Vários cursos que reiteradamente tinham conceito E 
eram aprovados como muito bons pela comissão de especialistas. Os indicadores preliminares 
mostram que o que parece bom pode ser frágil.Agora, as comissões vão ter que justificar os 
motivos", disse o ministro. 
 
Haddad também comemorou a decisão da juíza Vellêda Bivar Soares Dias Neta, da 24ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro, que negou a ação cautelar proposta pelo Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado que solicitava que as 
instituições fluminenses fossem informadas previamente dos resultados do Conceito Preliminar 
do Curso (CPC) e do Enade. Ele informou que pretendia divulgar os resultados antes, mas 
esperou a decisão da Justiça. "Com isso, vai se consolidando no País uma jurisprudência 
favorável à avaliação, uma avaliação mais amadurecida." 
 
DIFICULDADE 
 
Para o professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, o Enade ficou mais sofisticado, incorporou 
uma nova leva de dados numa metodologia estatística e matemática mais consistente, mas 
ficou ainda mais difícil para os estudantes em geral compreenderem o retrato do ensino 
superior que ele está traçando - e nesse ponto consiste sua grande falha atualmente. Bezerra 
é ex-presidente do Conselho Nacional de Educação e acompanhou todo o debate em torno da 
criação da avaliação, formalizada em 2004.  
 
Segundo ele, os dados hoje têm mais qualidade do que tinham na época do Provão, exame 
criado na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ou mesmo nas primeiras 
edições do Enade. No entanto, sua leitura é mais complexa e não está sendo divulgada pelo 
MEC da melhor maneira. Com isso, sua contribuição para a sociedade, que seria ajudar na 
escolha e acompanhamento do ensino superior, fica comprometida. 



 
"Do ponto de vista do modelo, o sistema de avaliação hoje é melhor, ele leva em conta o aluno 
que entra, o que a instituição agregou de conhecimento, a infra-estrutura existente de acordo 
com a avaliação dos próprios estudantes e não apenas uma nota só", afirma ele. "Mas 
justamente por isso sua leitura não é tão simples como nota A, B ou C. É preciso ser lido no 
contexto, relativizado, e isso as pessoas não sabem fazer pela maneira como ele é divulgado", 
diz. 
 
Mas, ainda assim, a avaliação do professor não é unânime. Quatro anos depois de criado, o 
Enade não conseguiu fazer com que a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), duas das mais importantes do País, aderissem. Por serem 
instituições estaduais, que têm autonomia, elas não são obrigadas a entrar automaticamente. 
Além disso, ele ainda sofre boicote de estudantes: no ano passado, a União Nacional dos 
Estudantes (UNE) declarou um boicote público, com entrega da prova em branco. 
 

 
Leia mais: 
 
Nenhuma particular teve todas as notas máximas 
Lisandra Paraguassú 
 
Apenas 25 instituições públicas atingiram média 5 nos três conceitos divulgados pelo MEC; há 
três anos, 69 estavam no topo do Enade e IDD 
 
A lista dos melhores cursos nas Ciências Agrárias e de Saúde está cada vez mais restrita: 
apenas 25 conseguiram obter o conceito máximo, 5, nos três itens avaliados pelo Ministério da 
Educação. Há três anos, na primeira avaliação desse grupo e antes da criação do Conceito 
Preliminar do Curso (CPC) -, 69 obtiveram a nota máxima no Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade) e no IDD, que avalia o conhecimento agregado ao aluno durante o 
curso. Dessas instituições de excelência, nenhuma é privada.  
 
São 20 instituições federais de ensino e outras cinco estaduais. O mais bem posicionado entre 
os cursos particulares é o de Farmácia da Faculdade Oswaldo Cruz, de São Paulo. O curso, que 
tem conceito 5 no Enade e 5 no IDD, perdeu a posição por conta no novo conceito preliminar. 
Na avaliação de infra-estrutura e docentes, retirada do Censo do Ensino Superior e do 
questionário socioeconômico do Enade, o curso ficou com conceito mais baixo, o que baixou o 
CPC para 4 (mais informações nesta página).  
 
A diferença entre os melhores cursos do País e os demais fica mais clara quando se analisa as 
médias de cada curso. Entre os 25, a maioria dos seus alunos formandos têm médias próximas 
a 60% de acertos e em sete instituições as médias ficaram acima dos 70% . Mesmo não sendo 
o ideal, está muito acima das médias dos cursos da parte debaixo da tabela, muitos deles com 
menos de 30% de acertos.  
 
Em Medicina, uma das piores escolas, a Universidade de Nova Iguaçu, no Rio, conseguiu que 
seus formandos alcançassem uma média de 41,3% de acertos. Um resultado inferior ao dos 
alunos de primeiro ano da Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, que 
acertaram 45,5% da prova. Se isso mostra que os alunos da Federal já entram mais 
preparados, o resultado dos formandos demonstra que a instituição conseguiu agregar muito 
conhecimento: a media dos concluintes é de 75,5%.  
 
Em Nutrição, a Universidade Bandeirante conseguiu que seus formandos acertassem apenas 
4,5 pontos porcentuais a mais que os alunos do primeiro ano, sendo que a média dos 
ingressantes já era de apenas 32,4% de acertos. Já a Universidade Federal de Viçosa recebeu 
alunos que acertam já 53,5% do exame, mas os entregou com 74% de acertos.  
 
As escolas que alcançaram conceito preliminar 5 são consideradas pelo MEC como as de 
referência para cada área. Isso porque o CPC congrega os resultados do Enade, IDD e da 
fórmula que avalia infra-estrutura em um só indicador. 



 
No entanto, por essa avaliação do MEC, o número de cursos top de linha aumenta: são 48, já 
que alguns não alcançam 5 em todos os indicadores, mas tem o CPC máximo por conta da 
fórmula usada para calculá-lo.  
 
Nessa lista, o domínio também é das instituições federais, seguidas pelas estaduais. Mas 
aparece também o Centro Universitário São Camilo, de São Paulo, cujo curso de Tecnologia em 
Radiologia tem Enade 4, mas IDD e CPC 5. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Em São Paulo, 123 cursos serão vistoriados 
Maria Rehder e Simone Iwasso 
 
Nota da Unifesp caiu de 5 para 3; direção aponta boicote de alunos 
 
No Estado de São Paulo, 123 dos 731 cursos avaliados pelo Ministério da Educação (MEC) vão 
ser vistoriados por causa do baixo desempenho. Destes, 28 são da capital. 
 
A avaliação trouxe surpresas em relação a instituições tradicionais, que tiveram queda no 
desempenho do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). O maior exemplo foi 
a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que teve notas mais baixas nos cursos de 
Medicina, Enfermagem e Biomedicina, áreas nas quais é reconhecida. Em 2004, o curso de 
Medicina, ligado ao Hospital São Paulo, havia ficado com 5, a nota máxima. Em 2007, caiu 
para 3. 
 
"Foi boicote. Uma parte dos estudantes decidiu não fazer a prova em protesto e entregou os 
exames em branco", afirma Luiz Eugênio Mello, pró-reitor de Graduação da Unifesp. "Não 
percebem que, assim, prejudicam a própria instituição em que estudam", diz ele. 
 



De acordo com Mello, a instituição pretende discutir com os coordenadores de curso e com os 
alunos a relevância da participação em avaliações internas e externas, para tentar diminuir a 
rejeição dos alunos e aprimorar o processo. 
 
Com isso, no entanto, nenhuma instituição superior que oferece cursos de Medicina no Estado 
conseguiu obter nota 5. A Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e a Faculdade de 
Medicina de Marília, ambas com notas 5 no Enade de 2004, caíram para 4 na última edição. A 
Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ambas 
com cursos de Medicina, não aderiram a nenhuma edição do exame. 
 
Entre os cursos com melhor desempenho, destacaram-se o de Enfermagem da Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto e o Curso de Odontologia da Unesp de Araquara, que 
obtiveram nota máxima nos três conceitos avaliados pelo MEC. "A grande maioria dos nossos 
professores são doutores. A ênfase na pós-graduação tem tido impacto direto na qualidade do 
ensino", destaca José Claudio Martins Segalla, diretor da faculdade. 
 
O curso de farmácia da Faculdade Oswaldo Cruz, oferecido na cidade de São Paulo desde 
1981, foi o mais bem avaliado entre as instituições de ensino privadas do Estado. Teve nota 
máxima 5 em dois dos conceitos avaliados pelo MEC. 
 
Com cerca de 500 alunos e mensalidade média de R$ 1,3 mil, o diferencial do curso de 
Farmácia, segundo o diretor-geral da instituição, Carlos Eduardo Quirino, é o alto nível dos 
alunos e professores. A disputa por uma vaga gira em torno de 13 candidatos e mais de 90% 
dos professores são mestres, doutores e pós-doutores. "Acredito que a valorização e 
autonomia do profissional é fundamental para a boa qualidade", afirma. Um professor em fim 
de carreira ganha R$ 98 por hora/aula dada na universidade. 
 
Sobre os alunos, Carlos Eduardo afirma que a faculdade se esforça em criar um ambiente 
consistente para que os alunos entrem com a convicção de que vão aprender. A alta 
empregabilidade é destacada pelo diretor-geral, que afirma que já no 3º ano de curso a 
instituição não tem mais estagiários para indicar às empresas que procuram. "Fico frustrado 
quando ouço a palavra cliente. Universidade tem que tratar estudante com respeito, mas com 
exigência. Conceito de educação tem de ser bem sólido." 
 
A Faculdade de Fonoaudiologia da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do 
Campo, teve 5 em dois dos conceitos avaliados pelo MEC, e aparece no topo do ranking das 
instituições de autarquia municipal.  
 
Na outra ponta, o curso de Educação Física da Escola Superior de Educação Física da Alta 
Paulista (Esefap), em Tupã, foi um dos piores, com nota 1. O diretor-geral da faculdade, 
Robinson Ricci, afirmou estar surpreso. "Os números simplificam demais. Tupã é a terceira 
região mais pobre do Estado. A prova não valoriza as pequenas entidades. Não temos, como 
outras, condições de investimento." 
 
Na capital, o curso de Nutrição da Universidade Bandeirante (Uniban), em Osasco, está na 
lanterna do ranking, com nota 1, numa escala de 1 a 5. Em comunicado, a instituição afirmou 
que os alunos tiveram desempenho acima do esperado, o que pode ser constatado 
comparando-se as notas do Enade com as do IDD, que mostram a evolução do perfil de 
conhecimento entre os alunos ingressantes e concluintes. 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 ago. 2008, Vida&, p. A20-A22. 


