
Boicote de alunos ao Enade faz nota de curso da UFSM despencar 
Letícia Costa  

 

Futuros jornalistas entregaram provas em brancos fazendo com que conceito passasse de 4,96 

para 0,29 

 

Um boicote de futuros jornalistas formados pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) fez com que a avaliação do curso 

despencasse na classificação nacional e o desempenho dos alunos ganhasse o estigma de 

sofrível. 

A escolha de colar um adesivo e não responder às questões irritou o corpo docente e pode 

interferir na hora de os alunos ingressarem no mercado. 

 

Em todo Estado, dois cursos tiveram desempenho muito ruim, com conceitos abaixo da faixa1 

(notas inferiores a 0,945 passam para 1). No caso da UFSM, campus de Santa Maria, o 0,29 do 

curso de Jornalismo foi resultado de um boicote realizado pela maioria dos 22 estudantes que 

fizeram o exame no ano passado. Atualmente morando em Curitiba (PR), o jornalista Mathias 

Rodrigues, 22 anos, foi um dos alunos que, como formando, ficou na frente do local da prova 

do Enade distribuindo adesivos feitos por entidades para incentivar a recusa do preenchimento 

das 35 questões. 

 

— Se você faltar na prova, não tem direito de se formar. O que normalmente se faz no boicote 

é ir à prova, colar o adesivo, entregá-la e sair. É muito ruim que uma prova com poucas 

questões e duração de três horas seja tão determinante para a avaliação que o curso terá — 

comenta Mathias. 

 

Foi por contrariedade à eficácia da avaliação do Enade e para forçar uma visita do Ministério da 

Educação ao curso que alguns estudantes optaram pelo boicote. Quando o índice que mede a 

qualidade das instituições de Ensino Superior — formado em 55% pelo Enade — é de até 2, o 

MEC é obrigado a visitar o local presencialmente. Deixando a prova em branco, os alunos 

fizeram com que o curso com conceito 4,96, em 2009, passasse a amargurar nota próxima de 

zero. 

 

— Não significa que o curso seja ruim e que a gente queira que a imagem dele fique negativa, 

muito pelo contrário. Achamos que a partir da crítica, uma delas é o boicote no Enade, 

podemos melhorá-lo — diz Mathias. 

 

Débora Dalla Pozza, 21 anos, se formou na mesma turma de Mathias, em março de 2013. 

Apesar de respeitar a decisão dos colegas, ela se posicionou contra e fez a prova. 

— A ferramenta do boicote, apesar de legítima, é pouco eficiente para o fim que serve. Baixar 

o conceito do curso para trazer a visita do MEC não trará tantos resultados quanto conversar 

com os professores — aponta. 

 

Um destes professores, formado pelo curso da UFSM e que ocupa o cargo de diretor do Centro 

de Ciências Sociais e Humanas (CCSH), está indignado com a atitude. Para Rogério Koff, a 

atitude envolve interesses político-partidários e se trata de uma sabotagem. 

 

— O prejuízo que eles trouxeram é imperdoável. Isso prejudicou a minha instituição, na qual 

trabalho desde 1992 e me formei em 1986 — desabafa. 

 

Formação em jogo ao ingressar no mercado 

 

O Enade corresponde a 55% do Conceito Preliminar de Curso (CPC), usado para medir a 

qualidade dos cursos de Ensino Superior no Brasil. Uma nota ruim no exame feito pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), um dos braços 

do MEC, marca negativamente uma instituição. Conforme a assessoria de imprensa do Inep, 

para evitar boicotes, o MEC investe na conscientização junto às instituições, para que discutam 

com os alunos a importância do exame. 
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A relevância do Enade não parece estar digerida pelos estudantes, segundo o professor 

coordenador da Educação Executiva da ESPM Sul, Flávio Martins. Mestre em gestão 

empresarial, ele acredita que a falta de maturidade dos alunos têm prejudicado as instituições. 

— Os estudantes não estão se dando conta de que o mercado cada vez mais vai olhar esses 

números para avaliar a instituição e o quanto ela consegue preparar os alunos em termos de 

conhecimento — afirma. 

 

No caso do curso da UFSM, Martins ressalta que a primeira impressão do empregador poderá 

ser a de que universidade não cumpriu seu papel. Todo o esforço ao longo do curso passa 

despercebido. Para ele, trata-se de uma questão cultural, que ainda não valoriza tanto os 

rankings como em outros países. 

 

Com acesso a informações que envolvem os conceitos de cursos, os empregadores podem 

barrar a escolha do profissional. A vice-presidente de Desenvolvimento Humano e Inovação da 

Associação Brasileira de Recursos Humanos no Estado, Crismeri Corrêa, diz que o boicote no 

Enade como forma de protesto por pontos de insatisfação pode indicar a forma de a pessoa se 

posicionar diante de uma dificuldade. 

 

— O perfil emocional conta muito e isso interfere na admissão — alerta. 

 

SAIBA MAIS 

 

— O outro curso que teve o desempenho ruim foi o de Ciências Contábeis, na Universidade da 

Região da Campanha (Urcamp),em São Borja. O conceito da prova de 2012 foi de 0,88. 

Conforme a entidade, a falta de professores qualificados, com mestrado e doutorado, interferiu 

diretamente no desempenho dos estudantes. 

 

O EXAME 

 

— O Enade é um exame realizado todos os anos pelo Ministério da Educação para avaliar o 

Ensino Superior do país. A cada edição, os estudantes de um conjunto de cursos são 

submetidos ao teste. 

 

— Os cursos são classificados em cinco faixas, de 1 (sofrível) a 5 (excelente). Uma nota 

superior a 3,945, por exemplo, enquadra-se na faixa 5, a de maior pontuação. Já as notas 

inferiores a 0,945 são classificadas na faixa 1. 

 

— Nos anos anteriores, a prova era realizada por alunos que ingressavam e que concluíam o 

curso. A partir deste ano, as notas do Enem substituirão a necessidade dos estudantes dos 

semestres iniciais realizarem o Enade. 

 

— A edição deste ano do Enade avaliará cursos de saúde, ciências agrárias e serviço social, no 

dia 24 de novembro. Cerca de 200 mil estudantes dos penúltimos e últimos semestres dos 

cursos devem fazer a prova. A partir deste ano. 

 

Fonte: Diário de Santa Maria on-line [Portal]. Disponível em: 

<http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/dsm/19,0,4296156,Boicote-de-alunos-ao-

Enade-faz-nota-de-curso-da-UFSM-despencar.html>. Acesso em: 10 out. 2013. 
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