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PORQUE PARTICIPARMOS DO ENADE 

 

Na UEL, temos como tradição participarmos de processos avaliativos, sejam eles internos ou 

externos, trabalhamos continuamente para a melhoria dos cursos de nossa instituição, todas as 

recomendações do Ministério da Educação são tratadas de maneira que nossos cursos sejam 

reconhecidos tanto pelo desempenho de seus alunos como também pela capacitação de seus 

professores e pela melhoria de sua infra-estrutura. 

Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) é formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos que giram em torno desses 

três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a 

gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros aspectos. 

Ele possui uma série de instrumentos complementares: auto-avaliação, avaliação externa, 

Enade, Avaliação dos cursos de graduação e instrumentos de informação (censo e cadastro). Os 

resultados das avaliações possibilitam traçar um panorama da qualidade dos cursos e instituições de 

educação superior no País. Os processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) e a operacionalização é de responsabilidade do 

Inep. 

As informações obtidas com o Sinaes são utilizadas pelas IES, para orientação da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social; pelos órgãos governamentais para orientar políticas 

públicas e pelos estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e público em geral, para orientar 

suas decisões quanto à realidade dos cursos e das instituições. 

No Estado do Paraná, esses processos são sustentados por diversos argumentos, que vão 

desde a necessidade de os Estados assegurarem a qualidade e os controles regulatórios, a distribuição 

e o uso adequado dos recursos públicos, a expansão segundo critérios estabelecidos por políticas 

institucionais e do sistema, até da necessidade da fé pública. (CEA, 2003 p. 13). 

Após a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) o Plano Nacional da Educação (PNE) e vários 

decretos, houve um aumento significativo na importância dada as Avaliações associada à idéia de 

melhoria de qualidade. 

Em 2005, o Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR), por meio das Deliberações 

n.º 01/05, 03/05, 04/05 assume o controle do processo avaliativo no âmbito do Sistema Estadual de 

Ensino, com ações integradas com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(SETI), através da Comissão Especial de Avaliação do Sistema Estadual de Ensino Superior 

(CEA/SETI), criada pelo do Decreto Estadual n.º 2.856, de 22/04/06, do Governo do Estado do Paraná, 

com o objetivo de avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelas Instituições 

Estaduais de Ensino Superior do Estado do Paraná e alterada em 2007, pelo Decreto Estadual n.º 1416, 

de 12/09/07. O Estado do Paraná, por meio da SETI, decidiu acatar as decisões do governo federal com 

relação às avaliações, por não termos um sistema de avaliação específico. 

Quanto ao Enade, conforme disposição do art. 5o, § 5o, da Lei no 10.861/2004, o Enade 

constitui-se componente curricular obrigatório, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente 

a situação regular com relação a essa obrigação. O estudante inscrito que não comparecer ao Exame e 

não responder ao Questionário do Estudante estará em situação irregular junto ao Enade, não podendo 

assim, colar grau até regularizar sua situação. A PORTARIA NORMATIVA Nº. 8, DE 14 DE MARÇO DE 

2014 explicita o processo para o ano de 2014. 

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade
http://portal.inep.gov.br/web/guest/superior-condicoesdeensino
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Qual o objetivo do Enade? 
O objetivo do Enade é avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos 

previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização 

dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial, integrando o Sinaes, juntamente com a 

avaliação institucional e a avaliação dos cursos de graduação. 
 

 

Como é calculado o Conceito do Curso (Conceito Enade)? 
O Conceito Enade é calculado para cada curso, tendo como unidade de observação a instituição de 

ensino superior – IES, o município da sede do curso e a área de avaliação. 

A Nota Enade do curso é a média ponderada da nota padronizada dos concluintes na Formação Geral e 

no Componente Específico. A parte referente à Formação Geral contribui com 25% da nota final, 

enquanto a referente ao Componente Específico contribui com 75%. 

O conceito é apresentado em cinco categorias (1 a 5), sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o 

melhor resultado possível, na área. 

Para mais informações, acesse as notas técnicas disponíveis: 

 em http://portal.inep.gov.br/enade/notas-tecnicas. 

 

Quais os resultados e relatórios produzidos a partir do Enade? 
1. Boletim de Desempenho do Estudante 

2. Relatório do Curso 

3. Relatório da Área 

4. Relatório da Instituição 

5. Resumo Técnico 

 

Como é calculado o IDD Conceito? 
O Indicador de Diferença Entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) tem o propósito de trazer 
às instituições informações comparativas dos desempenhos de seus estudantes concluintes em relação 
aos resultados obtidos, em média, pelas demais instituições cujos perfis de seus estudantes 
ingressantes são semelhantes. Entende-se que essas informações são boas aproximações do que seria 
considerado efeito do curso. 
O IDD é a diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o desempenho médio 
estimado para os concluintes desse mesmo curso e representa, portanto, quanto cada curso se destaca 
da média, podendo ficar acima ou abaixo do que seria esperado para ele baseando-se no perfil de seus 
estudantes. 
Conceito IDD é uma transformação do IDD Índice, de forma que ele seja apresentado em cinco 
categorias (1 a 5) sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível do IDD 
Conceito.  

 

Como é calculado o “CPC Conceito”? 
O Conceito Preliminar do Curso (CPC) adotado e aplicado aos resultados do ENADE, é composto por 
diferentes variáveis, que traduzem resultados da avaliação de desempenho de estudantes, infra-
estrutura e instalações, recurso didáticos-pedagógicos e corpo docente. As variáveis utilizadas em sua 
composição foram retiradas do ENADE, incluindo o IDD e o Questionário Socioeconômico – e do 
Cadastro de Docentes no Censo da Educação Superior 
O Conceito Preliminar do Curso (CPC) vai de 1 a 5 e, como o próprio nome indica, é um indicador prévio 
da situação dos cursos de graduação 
 
 
 
 

http://portal.inep.gov.br/enade/notas-tecnicas

