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RESUMO 
 
 

VALLUIS, Marcel André. O Enade (Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes) sob a ótica de alunos de Administração. (Dissertação). 
Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade Católica de Santos, 
2014. (148 páginas) 
 
A dissertação analisa o Enade (Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes), uma das avaliações externas que integram o Sinaes (Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior), instituído por meio da Lei 10.861, 
de 14 de abril de 2004, com o propósito de avaliar as IES (Instituições de 
Educação Superior), os cursos e o desempenho de estudantes universitários. O 
objetivo da investigação consiste em analisar a repercussão do Exame junto a 
estudantes concluintes do curso de Administração. O estudo fundamenta-se em 
documentos oficiais, referenciais sobre educação superior no Brasil, sua 
qualidade e sobre a atual política de avaliação. A pesquisa tem origem na 
experiência do autor, que é professor e coordenador do curso de Administração 
e investiga um grupo de estudantes de uma IES específica, que é confessional e 
comunitária. Adota abordagem qualitativa, realizando um estudo de caso de 
caráter exploratório, valendo-se de consulta aos sujeitos por meio de 
questionário com perguntas abertas e fechadas a estes estudantes. As 
respostas ao questionário indicam que os sujeitos percebem o Enade como 
instrumento avaliador da formação recebida no curso, que o fariam 
espontaneamente e que, sob sua ótica, contribui para a melhoria da qualidade 
da educação superior no Brasil. Os resultados obtidos por meio deste estudo 
exploratório poderão somar-se a outros que tratam de exames nacionais e 
avaliação na educação superior, além de indicar aos gestores e professores da 
IES alternativas para melhor incorporar esse tipo de avaliação externa ao seu 
cotidiano sem, no entanto, comprometer sua autonomia e melhor entender os 
desafios enfrentados pelo curso de Administração devido à origem 
socioeconômica e escolar de seus estudantes. 
 
Palavras-chave: Educação superior. Política de avaliação. Exame Nacional. 
Enade.  
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ABSTRACT 

 

VALLUIS, Marcel André. The Enade (National Examination of Student 
Performance) from the perspective of students of Administration. 
(Dissertation). Posgraduate Program in Education – Universidade Católica de 
Santos, 2014. (148 pages) 
 
This dissertation analyzes the Enade (National Examination Performance of 
Students), one of the external assessments within the Sinaes (National 
Evaluation System of Higher Education), established by Law 10.861, of April 14, 
2004, with the purpose of assessing HEI (Higher Education Institutions), the 
courses and performance of college students. The objective of this research is 
to analyze the impact of this examination on the graduating students of 
Business. The study is based on official documents, references on higher 
education in Brazil, its quality and on the current assessment policy. The 
research comes from the experience of the author, who is a professor and 
coordinator of the Business course and investigates a group of students from a 
HEI. It adopts a qualitative approach, conducted like as a case study, drawing 
on consultation with the subject using a questionnaire with open and closed 
questions. Responses to the questionnaire indicate that subjects perceive the 
Enade as an evaluating instrument of the training received in the course, they 
would do it spontaneously and that, from their perspective it contributes to 
improving the quality of higher education in Brazil. The results obtained from the 
research can be added to the other researches dealing with national 
examinations and assessment in higher education, as well as indicate to 
managers and teachers of HEI, alternatives to better incorporate this type of 
external evaluation to their daily routine without compromising their autonomy, 
and better understand the challenges faced by the course that meets working 
students, aged between 21 and 45, who come from public schools. 
 
Keywords: Higher education. Assessment policy. National Exam. Enade.  
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INTRODUÇÃO 

 
          Esta pesquisa aborda o Enade (Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes), uma das avaliações externas que integram o Sinaes (Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior), instituído por meio da Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004, com o propósito de analisar as IES (Instituições 

de Educação Superior), os cursos e o desempenho dos estudantes 

universitários de forma integrada, levando em conta ensino, pesquisa, 

extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente.  

          Os resultados destas avaliações são utilizados, sobretudo, para que o 

Ministério da Educação (MEC), a sociedade e, especialmente, os estudantes 

possam ter referências sobre as condições de cursos e de IES. As avaliações 

realizadas pelo Sinaes são coordenadas e supervisionadas pela Comissão 

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

operacional cabe ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira) (BRASIL, 2010). 

          Segundo o Inep (BRASIL, 2012), o Enade tem o objetivo de aferir o 

rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos 

programáticos, suas habilidades e competências. O Exame é obrigatório para 

os alunos inscritos e condição indispensável para a emissão do histórico 

escolar. A primeira aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima com 

que cada área do conhecimento é avaliada é trienal.  

          A pesquisa tem origem na experiência do autor que é professor e 

coordenador de curso de bacharelado em Administração e analisa um grupo de 

estudantes do curso na Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico, instituição confessional e comunitária, localizada em Guarujá, 

Estado de São Paulo. O município conta com 290.752 habitantes, segundo o 

censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 0,751, de acordo com o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU), divulgado em 20131. Os 

                                                           
1
 O IDH é medido pela expectativa de vida, pelos anos de escolaridade e pela renda per capita, em uma escala que vai 

de 0 a 1. Segundo o PNDU (2013), índices de IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; entre 
0,500 e 0,799 são considerados médios e superiores a 0,800 são considerados altos (www.idh.org.br). 
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estudantes pesquisados prestaram a prova do Enade em 25 de novembro de 

2012 e concluíram o curso em junho de 2013.  

          A investigação pretende analisar a repercussão ou os reflexos do Exame 

junto a alunos concluintes do curso de bacharelado em Administração e sua 

percepção a respeito das contribuições que ele lhes traz.  

          Os objetivos da pesquisa consistem em conhecer o Enade como política 

de avaliação e analisar de que maneira estudantes do curso de bacharelado 

em Administração percebem e reagem ao Exame. A investigação pretende, a 

partir da ótica desses estudantes, conhecer: as possíveis contribuições que o 

Enade pode lhes trazer; verificar se e como percebem o Exame quanto à 

avaliação de conhecimentos e habilidades trabalhados no curso; identificar as 

expectativas desses estudantes em relação ao Enade e, dessa forma, 

compreender como esta avaliação repercute nesse grupo.  

          O estudo justifica-se por se somar a outros que analisam exames 

nacionais e avaliação na educação superior como artigos e livros de Castro 

(2002 e 2009), Dias Sobrinho (1995, 2002 e 2010), Francisco (2013), Nunes 

(2012), Sampaio (2011), Schwartzman (2002), Tubino (1997) e Verhine e 

Dantas (2006), pela importância que o Enade foi adquirindo na implementação 

do Sinaes com a criação de indicadores que apontam a qualidade dos cursos 

superiores e vale-se de documentos oficiais, referenciais sobre educação 

superior no Brasil e a atual política de avaliação.  

          Justifica-se, também, porque os resultados da pesquisa poderão indicar 

aos gestores e professores da IES caminhos para melhor incorporar essa 

modalidade de avaliação externa ao cotidiano institucional sem, no entanto, 

comprometer sua autonomia, considerando-se os desafios enfrentados pelo 

curso devido à origem socioeconômica e escolar de seus estudantes. 

          Adota abordagem qualitativa que trabalha o ambiente natural e tem nele 

sua fonte de dados, além de ter o pesquisador como seu principal instrumento, 

pressupondo o contato direto e prolongado do mesmo com esse ambiente 

(André, 2008; Biklen e Bogdan, 1994).  

          A pesquisa foi concebida nos moldes de um estudo de um caso com 

descrição do contexto local, institucional e do curso, com aplicação de 

questionário (de perfil e de levantamento das percepções dos estudantes) 
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cujas respostas poderão fornecer maiores subsídios em relação à repercussão 

do Enade sobre o grupo analisado.   

          A realidade na qual estão inseridos a IES e seus estudantes apresenta 

características peculiares que são abordadas na pesquisa, uma vez que foi 

necessário recorrer, também, a informações de natureza demográfica e social 

que trazem indicadores quantitativos para uma melhor contextualização da IES 

e dos estudantes. 

          A dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro, apresenta-

se um breve resgate histórico da educação superior no Brasil desde a criação 

das primeiras IES, que surgiram no início do século XIX, sua atual configuração 

e organização, com dados sobre o número de IES públicas e privadas e a 

expansão verificada nos últimos anos, principalmente no setor privado. Nesse 

contexto, situa o curso de Administração, trata de suas diretrizes curriculares 

atuais. O texto apoia-se em documentos oficiais, dados do Censo da Educação 

Superior de 2011 e em autores como Fávero (2000), Luckesi et al. (2005), 

Martins Filho (1973), Nunes (2012), Sampaio (2011), Saviani (2008) e 

Schwartzman (2002). 

          No segundo capítulo é apresentada a atual política de avaliação da 

educação superior no Brasil - o Sinaes - com foco no Enade, uma das 

modalidades que o compõe. Apresenta questões relativas à qualidade, 

especificamente a da educação superior no país. O texto apoia-se em Cunha 

(2005), Demo (2012), Dias Sobrinho (1995 e 2002), Martins (2010), M. Martins 

(2010), Ristoff (1995), Tachizawa e Andrade (1995) e Trindade (2007), além de 

documentos oficiais. O capítulo é encerrado com a história da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico, criada em 1972, e seu curso de 

Administração autorizado em 2003 e reconhecido em 2007. 

         O terceiro capítulo expõe os caminhos da pesquisa, o levantamento 

bibliográfico, os documentos analisados, a abordagem, os procedimentos 

metodológicos, os sujeitos da pesquisa, os instrumentos utilizados e relata a 

construção e aplicação de questionário composto por questões fechadas e 

abertas. Fundamenta-se, principalmente, em André (2008), Goldenberg (2007) 

e Yin (2001). Apresenta a análise dos dados obtidos com a aplicação de 

questionário aos alunos concluintes do curso de Administração que prestaram 

o Enade em 2012.  
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CAPÍTULO I - A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL E O CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
          Este capítulo tem como objetivo situar a pesquisa no contexto da 

educação superior brasileira. Contempla um brevíssimo resgate da história da 

educação superior no Brasil, desde a criação das primeiras IES no início do 

século XIX, sua atual configuração e organização, alguns dados do Censo da 

Educação Superior (BRASIL, 2011), com destaque à expansão verificada nos 

últimos anos, sobretudo no setor privado. Apresenta um panorama da 

educação superior no Brasil após a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) (BRASIL, 1996), o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) e o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho 

de Estudantes (Enade). Nesse contexto a criação da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico, em Guarujá, e o curso de bacharelado em 

Administração, focalizado na pesquisa.       

1.1 Breve histórico da educação superior no Brasil 
 

          Fávero (2000) ressalta que, da Colônia à República, houve grande 

resistência à ideia de criação de universidades no Brasil, tanto por parte de 

Portugal, como reflexo de sua política de colonização, como por parte de 

brasileiros, que não viam justificativa para a criação de uma instituição desse 

gênero no país, considerando mais adequado que as elites da época 

procurassem a Europa para fazer seus estudos superiores.  

          Segundo a autora, primeiramente houve a negação aos jesuítas que 

ainda no século XVI tentaram criá-las na Colônia. Dentre outras tentativas para 

fundar-se universidades no Brasil, figura também a que se encontrava nos 

programas da Inconfidência Mineira, em 1789. Em matéria de ensino, as 

diretrizes emanadas da Corte eram feitas como se visassem a estabelecer a 

rotina; paralisar as iniciativas, em vez de estimulá-las (FÁVERO, 2000, p.9). 

          A educação superior no Brasil teve início com a chegada da família real 

portuguesa, no início do século XIX. Até 1808, os luso-brasileiros faziam seus 

estudos superiores na Europa, principalmente em Coimbra – Portugal. 

(LUCKESI et al., 2005). Na época, havia cerca de 2.500 brasileiros diplomados, 

em sua maioria religiosos. Portugal não permitia, apesar dos esforços dos 
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jesuítas, a criação de uma universidade no Brasil. Com a vinda de D. João VI, 

foi instituído o chamado ensino superior. 

         A instalação do Colégio de Cirurgiões ou mais especificamente a 

“Academia Militar Médica-Cirúrgica”, ocorrida no ano histórico de 1808, e de 

que resultou a famosa Faculdade de Medicina da Bahia, assim como a criação 

dos cursos jurídicos que passaram a ser ministrados pelas Faculdades de 

Direito de Olinda e de São Paulo, apontam os primeiros núcleos de educação 

superior no Brasil (MARTINS FILHO, 1973, p.10). 

          O autor cita ainda que, logo após a instalação da Corte portuguesa no 

Rio de Janeiro, foram criadas outras instituições de educação superior, como a 

Academia Militar, em 1810, da qual se originou a Escola Politécnica. 

          Ainda no período imperial, outras tentativas de criação de universidades 

foram feitas, mas todas sem êxito. Ao final do Império, tínhamos no Brasil seis 

estabelecimentos de ensino superior e nenhuma universidade (as Faculdades 

de Direito de São Paulo e do Recife; as Faculdades de Medicina do Rio de 

Janeiro e da Bahia; a Escola Politécnica do Rio de Janeiro e a Escola de Minas 

de Ouro Preto) (FÁVERO, 2000, p.23-24). 

          É só no fim do século XIX que uma transformação mais profunda se 

anuncia e que se pode falar de qualquer coisa como uma “ilustração brasileira” 

(LIMA VAZ, 1966, p.36).  

          De acordo com Luckesi et al.(2005): 

Em 1874, separam-se os cursos civis dos militares, com a constituição 
da Escola Militar e Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Logo depois, 
em Ouro Preto – Minas Gerais – é inaugurada a Escola de Engenharia. 
Por volta de 1900 estava consolidado, no Brasil, o ensino superior em 
forma de Faculdade ou Escola Superior (LUCKESI et al., 2005, p.34). 
 

          Martins Filho (1973) aponta que em 1920 surge a Universidade do Rio de 

Janeiro, quando o movimento universitário de toda a América Latina já se 

encontrava em grande parte consolidado. Assim, fica evidenciado que até esta 

data o Brasil estava recuado em relação à Europa e mesmo a outros países do 

continente americano. A década de 1920 foi marcada por novas ideias e por 

diversos movimentos – políticos, culturais, econômicos e sociais – que 

possibilitaram repercussões marcantes nas décadas seguintes. 

          Segundo Fávero (2000): 

[...] promoveu-se a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, 
que rompeu com os cânones do academicismo nas artes plásticas, na 
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música e na literatura, contribuindo para um contato mais direto com a 
vida brasileira e com as novas tendências da arte europeia mais viva. 
Do ponto de vista político, temos uma série de rebeliões, conhecidas 
como o “movimento tenentista”, que culminaram com a Revolução de 
1930. É nesse período, ainda, que se constituem, no Rio de Janeiro, a 
Academia Brasileira de Ciências, em 1922, cujas origens datam de 
1916, quando é fundada a Sociedade Brasileira de Ciências, e a 
Associação Brasileira de Educação, instituída em 1924. Essas duas 
entidades iniciam um movimento para modernização do sistema 
educacional brasileiro em todos os níveis, incluindo o universitário 
(Schwartzman, 1979, p.163). Nesse contexto, a última década da 
Primeira República apresenta-se marcada pelo aumento da demanda 
por educação superior, em decorrência das transformações 
econômicas, políticas, culturais e institucionais em processo no País 
(FÁVERO, 2000, p.17). 
 

          De acordo com Lima Vaz (1966) foi preciso esperar pelos anos de 1930 

para que a universidade brasileira passasse de uma simples aspiração, de uma 

existência apenas jurídica, para uma consciência e um projeto. 

          Somente com o triunfo da Revolução de 1930 foi iniciada uma nova fase 

para a educação superior entre nós. Pela Reforma Francisco Campos, de 

1931, a organização de ensino no país adotou o sistema universitário 

(MARTINS FILHO, 1973, p.11).  

           A Reforma era composta por decretos e pretendia, pela primeira vez na 

história da República, dar unidade coordenada para a educação brasileira. 

Assim, resultaram evidentes orientações para tratar a educação como questão 

nacional, convertendo-se, portanto, em objeto de regulamentação, nos seus 

níveis e modalidades, por parte do governo (SAVIANI, 2008, p.38). 

          A década de 1930 foi marcada por uma conscientização dos problemas 

educacionais no Brasil. A concepção de que a reforma da sociedade se daria 

pela reforma da educação e do ensino adquiriram mais força e ampliaram suas 

perspectivas (FÁVERO, 2000, p.39). 

          Segundo Martins Filho (1973) é o que se observa da substanciosa 

exposição de motivos da Reforma Francisco Campos, submetida à 

consideração da Presidência da República, de cujo documento importa 

destacar o trecho: 

Assim como a Universidade não é apenas uma unidade didática, pois 
sua finalidade transcende ao exclusivo propósito do ensino, envolvendo 
preocupações de pura ciência e de cultura desinteressada, ela é, 
igualmente, e é, sobretudo, porque este caráter que a individua e a 
distingue das demais organizações de ensino, uma unidade social ativa 
e militante, isto é, um centro de contato, de colaboração e de 
cooperação de vontades e aspirações, uma família intelectual, que não 
exaure a sua atividade no círculo dos seus interesses próprios e 
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imediatos, sendo que, como unidade viva, tende a ampliar no meio 
social, em que se organiza e existe, o seu círculo de ressonância e de 
influência, exercendo nele, larga, poderosa e autorizada função 
educativa (MARTINS FILHO, 1973, p.11). 
 

          Segundo o autor, o Brasil, na década de 1930, possuía faculdades 

isoladas, condição diferente de outros países da América Latina, que já tinham 

suas universidades, e seria importante que se criasse uma instituição de 

educação superior que estivesse moldada de forma renovadora e que incluísse 

unidades direcionadas ao desenvolvimento de estudos em oposição às 

existentes, ou seja, uma universidade na qual, junto com as faculdades 

isoladas existentes, criasse outras unidades de educação, que focasse a 

produção do saber e da pesquisa acadêmica, propiciando oportunidades para o 

estudo em nível superior e formação, diferentemente das modalidades 

profissionalizantes de então, mas de forma acadêmica. 

          Nesse período inicia-se, então, um esforço de arrumação e 

transformação da educação superior no Brasil. E assim, em 1934, um grupo de 

intelectuais como Júlio de Mesquita Filho, Fernando de Azevedo, Almeida 

Junior, dentre outros, com o apoio do Governador do Estado de São Paulo, 

Armando de Salles Oliveira, criou a Universidade de São Paulo (USP), não 

somente para aglutinar algumas faculdades já existentes, como também 

criando uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que renovaria toda a 

educação superior do Brasil (SORJ, 2001, p.54). 

          Segundo Luckesi et al. (2005), em 1935, o “profeta” Anísio Teixeira 

pensa uma universidade brasileira como centro de debates livres de ideias. O 

autor ainda cita: 

Seria, provavelmente, a primeira universidade realmente universidade. 
Mas, com a chegada da ditadura, com a implantação do Estado Novo 
em 1937, caiu por terra o sonho do extraordinário Anísio Teixeira. É 
que as ditaduras são incompatíveis com os debates e a verdadeira 
universidade deve ser edificada sobre e a partir do debate livre de 
ideias (LUCKESI et al., 2005, p.34). 
 

          Em 1945, com o fim do Estado Novo e a deposição do Presidente 

Getúlio Vargas, o país entra em uma nova fase de sua história, dando início a 

um movimento para se repensar tudo que estava identificado com o regime 

autoritário até então vigente e uma nova Constituição foi promulgada em 1946. 

          De acordo com Fávero (2000), nesse novo contexto algumas questões 

se destacam em relação à Universidade do Brasil, de modo geral: 
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Qual concepção de universidade que irá marcar essa Universidade, a 
partir desse período? Quais as condições institucionais para o 
desenvolvimento do ensino e da pesquisa? Como se expressa o 
princípio de autonomia nessa instituição universitária? (FÁVERO, 2000, 
p.59). 
 

         De acordo com Fávero (2000), em 17 de dezembro de 1945 o governo 

sanciona o Decreto-Lei nº 8.393, que concede à Universidade do Brasil 

autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar e dá outras 

providências. A partir de 1946, de acordo com o estatuto da Universidade do 

Brasil, a administração das Universidades passa a ser exercida por uma 

Assembleia Universitária, por um Conselho de Curadores, por um Conselho 

Universitário e por uma Reitoria. Com a promulgação desse Decreto-Lei, as 

Faculdades e Escolas passam a ser organizadas em Departamentos dirigidos 

por um Chefe, escolhido entre os respectivos catedráticos. 

         Até mais ou menos 1960 continuamos com os agrupamentos de escolas 

e faculdades. Mas as ideias não morrem, apesar de muitos dos seus criadores 

serem decapitados, isto é, terem perdido força (LUCKESI et al., 2005, p.67).  

          Assim, renasce com força a ideia de Anísio Teixeira, com a liderança de 

um amigo e discípulo, Darcy Ribeiro. Segundo os autores, no Brasil, mais que 

nos países latino-americanos colonizados por espanhóis, o processo de 

transplante cultural condicionou as funções das universidades existentes, em 

função dos interesses do colonizador. Nesses termos, Teixeira (1998) diz que: 

Na universidade brasileira, além de preparar profissionais para as 
carreiras liberais e técnicas que exigem uma formação de nível 
superior, o que tem havido é uma preocupação muito fluída com a 
iniciação do estudante na vida intelectual. Daí poder-se afirmar que, 
ressalvando o aspecto habilitação profissional, a universidade brasileira 
não logrou constituir-se verdadeiramente como uma instituição de 
pesquisa e transmissora de uma cultura comum nacional, nem logrou 
se tornar um centro de consciência crítica e de pensamento criador 
(TEIXEIRA, 1998, p.88). 
 

         Schwartzman (2002) ressalta que na década de 1970 o governo começa 

a controlar o aumento do número de IES por meio de mecanismos de 

regulação e de leis que ajustam o seu funcionamento. Segundo o autor, a 

grande expansão da educação superior no Brasil se dá a partir da década de 

1990. Ela ocorre por pressões de demanda, social política e econômica, além 

de regulação que tem permitido a criação de universidades, de centros 

universitários e de faculdades, o que torna o mercado bastante atrativo para 

investidores. Além disso, verifica-se um grande crescimento no número de 
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matrículas dos cursos noturnos, sinalizando que uma população com perfil 

trabalhador, com mais idade está ingressando na educação superior.               

          Não obstante, nota-se que a trajetória da educação superior no país, no 

que se refere às políticas de abertura de IES, é marcada por duas 

Constituições – a da República, de 1891, que facultou a possibilidade de 

existência do setor privado e a Constituição de 1988 que, reafirmando o 

princípio liberal, ratificou a educação superior livre à iniciativa privada, contanto 

que fossem respeitadas as normas gerais da educação, com autorização e 

avaliação do poder público. 

          A educação superior privada no Brasil existe desde o século XIX e nos 

dias atuais responde por cerca de 75% das matrículas nesse nível de ensino, 

de acordo com o Censo da Educação Superior (Censup) (BRASIL, 2011)2.  

          Comentando a relação público-privada na educação superior brasileira, 

Sampaio ressalta que: 

Desde a segunda metade do século XX, o relativo equilíbrio que 
caracterizava a relação pública e privada na educação superior no 
Brasil, em termos de número de instituições e de matrículas, rompeu-
se em decorrência da natureza da expansão do sistema. Liderada pela 
iniciativa privada, no início dos anos 1970, a expansão foi impulsionada 
pela pressão de diversos segmentos da sociedade brasileira, que se 
tornava cada vez mais urbana e industrializada (Schwartzman, S. 
1993). Para um contingente cada vez maior da população, a formação 
superior passava a fazer parte de seus projetos de realização pessoal 
e de ascensão social. A iniciativa privada, atenta às demandas de 
novos e potenciais consumidores, respondeu de forma ágil. No início, 
sob a moldura da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961, que 
reconhecia e legitimava a ainda equilibrada dualidade do sistema de 
ensino superior e, depois, reforçada pelas disposições da Reforma 
Universitária de 1968, a expansão logrou rapidamente estabelecer uma 
relação de complementaridade entre o setor público e o privado [...]. O 
setor privado, mobilizando recursos privados e orientando-se para 
atender à demanda de mercado, foi mais dinâmico e cresceu mais 
rapidamente que o público, muitas vezes em detrimento da própria 
qualidade do serviço oferecido. Entre 1960 e 1980, o número de 
matrículas no ensino superior passou de 200 mil para 1,4 milhão, em 
um crescimento de quase 500%; no setor privado, o crescimento foi de 
mais de 800% (SAMPAIO, 2011, p.88). 
 

          Nunes (2012) destaca que, já em 2008, o ensino privado no Brasil 

correspondia por 75% das matrículas na educação superior e o Estado de São 

Paulo por 27% do total de matrículas no País. Se forem considerados os 

Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estarão somados quase 

                                                           
2
 O Censo da Educação Superior promove o levantamento de dados e informações estatístico-

educacionais junto a todas as Instituições de Educação Superior, anualmente (BRASIL, 2011). 
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50% de todas as matrículas em cursos de graduação do setor privado no 

Brasil. “Enquanto nos demais Estados brasileiros a discrepância entre o público 

e o privado é robusta, com predominância do público, em São Paulo este setor 

responde por apenas 13% do total de matrículas” (NUNES, 2012, p.225).            

          De acordo com o Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo), por meio do 

Mapa do Ensino Superior no Estado de São Paulo, lançado no 2º Encontro 

Educacional no Conselho Regional de Administração, em 2012, cujos dados 

têm como base os do Censo da Educação Superior realizado pelo Inep, o 

Brasil mantém um dos maiores polos educacionais do mundo. O mercado de 

trabalho brasileiro exige, cada vez mais, profissionais gabaritados e com 

formação de nível superior e, para atender a essas exigências crescentes, o 

país reunia, até 2010, um total de 2.378 IES, sendo 2.100 privadas e 278 

públicas (SEMESP, 2012).  

          O Mapa mostra que em 2010 a educação superior no Brasil foi 

responsável pela formação de mais de 835 mil alunos, sendo 657 mil 

concluintes em cursos presenciais do setor privado e 178 mil na rede pública. 

O setor da educação superior no Brasil emprega mais de 725 mil profissionais, 

dos quais 366 mil são docentes e 358 mil exercem funções técnico-

administrativas. Com um faturamento que totalizou R$ 30 bilhões em 2010, a 

participação da educação superior privada na economia brasileira representa 

1% de todo o PIB (Produto Interno Bruto)3 do país.  

          O Mapa ressalta, ainda, que a participação das IES privadas na 

educação superior tem sido intensificada através da geração e fechamento de 

novos contratos de programas de financiamento estudantil. Em 2010, por 

exemplo, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)4 do Ministério da 

                                                           
3
 PIB – Produto Interno Bruto - A variação anual do Produto Interno Bruto é adotada, indistintamente, 

como o principal indicador para medir o desempenho econômico de um País, Região ou Unidade 
Federativa. Sua taxa de crescimento é obtida pela comparação entre tudo o que se produziu em um ano 
com o total do ano anterior. As taxas positivas indicam que a economia está em crescimento, as nulas 
estagnação e as negativas recessão. O PIB pode ser alternativamente calculado por três diferentes 
caminhos, correspondentes às óticas da produção, da renda e do dispêndio (ROSSETTI, 1992). 
4
 FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - é um programa do Ministério da Educação destinado a 

financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. 
Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham 
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Em 2010 o FIES passou a 
funcionar em um novo formato. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a 
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Educação (MEC) concentrou 76 mil contratos. No ano seguinte, esse total 

passou para 153 mil, alcançando, até maio de 2012, 176 mil novos contratos.          

O número de matrículas em cursos presenciais das IES públicas e privadas do 

Brasil cresceu de forma expressiva nas últimas três décadas. (SEMESP, 2012).   

          De acordo com os dados publicado pelo Censup, em 2011, havia 1,46 

milhão de alunos matriculados nas IES da rede pública (27%) e 4 milhões de 

alunos em instituições privadas (73%), totalizando 5,5 milhões de matrículas. 

Já no ano anterior, esse total era de 5,1 milhões, das quais 1,3 milhão em 

instituições públicas e 3,7 milhões em IES privadas. Esses números 

representam um crescimento total de 6,4 %, sendo 8,1% na rede pública e de 

5,8% na privada e corroboram com os dados apresentados pelo Mapa do 

Semesp. 

          O Estado de São Paulo concentra 1,5 milhão de alunos matriculados em 

IES públicas e privadas (27,2% do total). Em segundo lugar está o Estado de 

Minas Gerais, com um total de 559 mil matrículas (10,2%), seguido do Estado 

do Rio de Janeiro, que registrou 521mil alunos matriculados (9,5%) (BRASIL, 

2011). 

          Com relação à expansão da educação superior, Sampaio (2011), em 

artigo publicado na Revista Educação - Unicamp - cita que pouquíssima coisa 

no Brasil permanece igual desde a primeira expansão há quarenta anos. 

Segundo a autora: 

O País comemora a maioridade de seu regime democrático, o Plano 
Real continua a dar provas de seus acertos mantendo a estabilidade 
econômica e o Ministério da Educação, por sua vez, edifica a sua 
robusta, e com eficácia discutível, estrutura normativa (leis, decretos, 
portarias e outras disposições) na tentativa de modelar o sistema de 
ensino superior brasileiro a partir dos eixos qualidade e acesso. [...] A 
participação crescente do setor privado nos sistemas nacionais de 
ensino superior, mediante processos de internacionalização do capital 
e de globalização da oferta de educação superior, é um fenômeno 
mundial (Scott, P. 1998). Entre 2000 e 2007, os investimentos privados 
em educação superior tiveram forte crescimento em diversos países 
com taxas significativamente maiores do que os investimentos 
públicos. No Brasil, embora as despesas públicas com ensino superior 
tenham aumentado no período 1995-2007 (como também ocorreu no 
Chile, no México, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos), o 
investimento privado, intensificou-se no País especialmente na última 
década. Esses investimentos, sejam públicos ou privados, são 
indicativos de que ainda há muito espaço para crescimento contínuo do 

                                                                                                                                                                          
ser o Agente Operador do Programa e os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a ser 
permitido ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano (BRASIL, 2010). 
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ensino superior no País. [...] O rápido crescimento do investimento 
privado no ensino superior no Brasil por meio de grandes redes 
educacionais, a maioria de caráter internacional, tem provocado 
mudanças profundas no âmbito do próprio setor privado e trazido 
novas questões para se somar às velhas no debate sobre o ensino 
superior no País. [...] As velhas questões ainda se inscrevem na 
perspectiva da dualidade “público e privado” e remetem à qualidade 
dos cursos oferecidos, às condições de trabalho docente dentre outras 
"faltas" do setor privado em sua comparação com o setor público 
(SAMPAIO, 2011, p.78-79). 
 

          Para Schwartzman (2013) a expansão dos sistemas educacionais tem 

sido historicamente acompanhada de uma grande abertura de oportunidades 

no mercado de trabalho, através da criação de novos empregos, novas formas 

produtivas, novas fronteiras de atividade e mobilidade social.  

         Os dados indicam que houve nos últimos anos uma massificação da 

educação superior no Brasil, sobretudo no setor privado, possivelmente 

relacionada à democratização de seu acesso e às várias formas de 

organização acadêmica conforme Decreto nº 2.207, de 15 de abril de 1997, 

cujo art. 4º dispõe: 

I - universidades; Il - centros universitários; III - faculdades integradas; 
IV - faculdades; V - institutos superiores ou escolas superiores. 

 
          O art. 1º do mesmo Decreto dispõe que as IES são classificadas em: 
 

I - públicas, quando criadas ou incorporadas, mantidas e 
administradas pelo Governo Federal; II - privadas, quando mantidas e 
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

 
          De acordo com o Decreto 5.773/06, as IES são credenciadas 

originalmente como faculdades. O credenciamento como universidade ou 

centro universitário, com as consequentes prerrogativas de autonomia, 

depende do credenciamento específico de instituição já credenciada, em 

funcionamento regular e com padrão satisfatório de qualidade. 

          As universidades, na forma do disposto no Art. 207 da Constituição, se 

caracterizam pela indissociabilidade das atividades de ensino, de pesquisa e 

de extensão, atendendo ainda, ao disposto no Art. 52 da Lei nº 9.394, de 1996 

(LDBEN). Os Centros Universitários são IES pluricurriculares, abrangendo 

áreas do conhecimento que se caracterizam pela excelência do ensino 

oferecido, comprovada pela qualificação do seu corpo docente e pelas 

condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar, nos termos 

das normas estabelecidas pelo MEC. 
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          Para Nunes (2012) as IES brasileiras podem ser categorizadas em dois 

grandes grupos, as universitárias e as não universitárias. Segundo o autor: 

As primeiras (universitárias), que detêm autonomia para abertura de 
cursos e vagas, são as Universidades e os Centros Universitários. As 
IES não universitárias são as faculdades, escolas e institutos e, ao 
contrário das primeiras, não detêm autonomia para criar cursos nem 
vagas. Observa-se que a educação superior vem se caracterizando 
como ensino universitário. Em 2008, 67% das matrículas pertenciam a 
Instituições Universitárias, percentagem esta devida ao impressionante 
crescimento dos centros universitários. [...] percebemos que, 
especialmente na última década, a expansão da educação superior 
brasileira se deu por meio das Universidades e Centros Universitários 
(NUNES, 2012, p.234).  
 

          A IES pesquisada neste trabalho é uma faculdade isolada com cursos de 

graduação e pós-graduação (lato sensu) nas áreas de conhecimento como 

educação, ciências, letras e ciências sociais aplicadas. 

Com relação aos dados sobre a educação superior, o Inep realiza 

anualmente pesquisas com o objetivo de oferecer à comunidade acadêmica e à 

sociedade em geral informações detalhadas sobre a situação e as grandes 

tendências do setor. 

          A coleta dos dados tem como referência as diretrizes gerais previstas 

pelo Decreto nº 6.425 de 4 de abril de 2008 que estabelece que o Inep 

realizará, anualmente, o Censo Escolar da Educação Básica e o Censo da 

Educação Superior. De acordo com o Art. 3º deste Decreto, este último será 

realizado anualmente em regime de colaboração entre a União, os Estados e o 

Distrito Federal, em caráter declaratório e mediante coleta de dados 

descentralizada, englobando todos os estabelecimentos públicos e privados de 

educação superior e adotando alunos, docentes e instituições como unidades 

de informação. 

          O Censup constitui, ainda, um importante instrumento de obtenção de 

dados para a geração de informações que subsidiam a formulação, o 

monitoramento e a avaliação das políticas públicas, bem como os estudos 

acadêmicos e a gestão das instituições de ensino. O Censo coleta informações 

sobre as IES, os cursos de graduação e cada aluno e docente vinculados a 

esses cursos. Os resultados coletados subsidiam o Sinaes, seja no cálculo de 

indicadores como CPC (Conceito Preliminar de Curso) e IGC (Índice Geral de 

Cursos), seja no fornecimento de informações, como número de matrículas, de 
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ingressos, de concluintes (BRASIL, 2011), dados que serão abordados no 

Capítulo II.  

           O Inep destaca, ainda, que:  

Como efeito de ações e de políticas governamentais recentes voltadas 
para a expansão da oferta e a democratização do acesso e da 
permanência no ensino superior, os resultados do Censo da Educação 
superior 2010 reafirmam a tendência de ampliação do atendimento 
nesse nível de ensino ao longo da década. Essas diretrizes revelam 
sintonia com o Plano Nacional de Educação 2001 2010 que, entre 
outros objetivos, estabelece a expansão da oferta de educação 
superior, a diminuição das desigualdades por região nessa oferta e a 
diversificação de um sistema superior de ensino para atender clientelas 
com demandas específicas de formação (BRASIL, 2011). 
 

          Baseado no Censo 2011 do Inep, nos cursos presenciais oferecidos 

pelas IES públicas e privadas do Brasil, o número de matrículas neste ano 

concentrado na faixa etária de 19 a 24 anos totaliza 2,8 milhões de alunos 

matriculados. Desse total, 1,2 milhão são do sexo masculino e 1,6 milhão, do 

sexo feminino. Essa mesma modalidade de ensino também apresentou um 

considerável número de matrículas de jovens entre 25 e 34 anos, registrando 

1,7 milhão de alunos matriculados, totalizando 4,5 milhões. De acordo com os 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2011) houve 

um incremento na população de 18 a 24 anos que frequenta ou já concluiu o 

curso superior.  

          Os dados da PNAD apontam que, entre a população de 18 a 24 anos 

que frequenta ou já terminou a graduação, 11,9% estão no Norte, percentual 

idêntico ao Nordeste; no Sudeste estão 20,1% nessa faixa etária, que cresce 

no Sul (22,1%) e Centro-Oeste (23,9%). Ainda de acordo com a PNAD, nesta 

população de jovens, a presença dos 20% de menor renda na universidade 

evoluiu quase 10 vezes: de 0,5% em 1997 para 4,2% em 2011, enquanto os 

20% de maior rendimento cresceram em menor ritmo (de 22,9% para 47,1%), 

pouco mais que o dobro (PNAD, 2011). 

         O que se observa é uma grande expansão da educação superior no 

Brasil ao longo, sobretudo, dos últimos dez anos. De acordo com Inep: 

O número de matrículas, nos cursos de graduação, aumentou em 7,1% 
de 2009 a 2010 e 110,1% de 2001 a 2010. Vários fatores podem ser 
atribuídos a essa expansão: do lado da demanda: o crescimento 
econômico alcançado pelo Brasil nos últimos anos vem desenvolvendo 
uma busca do mercado por mão de obra mais especializada; já do lado 
da oferta: o somatório das políticas públicas de incentivo ao acesso e à 
permanência na educação superior, dentre elas: o aumento do número 
de financiamento (bolsas e subsídios) aos alunos, como os programas 
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Fies e ProUni5 e o aumento da oferta de vagas na rede federal, via 
abertura de novos campi e novas IES, bem como a interiorização de 
universidades já existentes. Além dos fatores acima citados, outras 
iniciativas, sob a ótica da oferta, corroboram para a expansão ora 
discutida. A oferta de vagas na educação superior brasileira, 
historicamente, esteve localizada em cursos de bacharelado e na 
modalidade de ensino presencial. Diante da necessidade de rápida 
resposta para a formação de profissionais, e com a evolução das novas 
tecnologias, novos formatos de cursos têm sido adotados. A saber, os 
cursos na modalidade de ensino a distância e os cursos de menor 
duração voltados à formação profissionalizante de nível superior, 
chamados tecnológicos. Ao observar a trajetória do número de 
matrículas na educação superior nos últimos anos, fica evidente o 
destaque do crescimento desses cursos (BRASIL, 2011).  

           Apesar de o número de matrículas estar concentrado nas universidades, 

as faculdades representam o maior número de IES. Em 2010, o número de 

faculdades correspondia a 2.025 do total de 2.378 instituições que 

preencheram o Censo 2011.          

         Os dados do Censo e os dados do Mapa do Semesp contribuem para a 

pesquisa porque possibilitam uma melhor descrição do cenário enfatizado e 

para maior compreensão de seus resultados. 

         Atualmente, a educação escolar brasileira é fundamentada na LDNEN, 

cujo art. 1º cita que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

          A Lei trata dos vários níveis da educação no Brasil e, com relação à 

educação superior, o art.43, do Capítulo IV estabelece que a educação 

superior tenha por finalidades:  

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes 
áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; III - 
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 
meio em que vive; IV - promover a divulgação de conhecimentos 
culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou 
de outras formas de comunicação; V - suscitar o desejo permanente de 
aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

                                                           
5
 O Programa Universidade para Todos (ProUni) foi criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, e tem 

como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de 
graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação 
superior. As instituições que aderem ao programa recebem isenção de tributos (BRASIL, 2005). 



28 
 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração; VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 
de reciprocidade; VII - promover a extensão, aberta à participação da 
população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes 
da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição (BRASIL, 1996) (grifos nossos). 

 
          Com relação à educação superior, entende-se que a LDBEN possibilite 

sua expansão, democratização e diversificação, sobretudo no ensino privado. 

Ela ressalva para a educação superior no Brasil uma série de princípios que 

apontam modificações relacionadas aos processos de descentralização e 

flexibilização, e pelas novas maneiras de se promover controle e padronização 

por meio de processos avaliativos.  

           Percebe-se que a educação superior necessite de uma reforma 

qualitativa em todos os seus aspectos: maior qualidade de ensino, mais 

investimentos em estrutura física, maior comprometimento de alunos e 

professores com pesquisa e extensão e democratização à educação.  

          Os grifos nas finalidades da educação superior destacam, justamente, 

preocupações do PPC (Projeto Pedagógico de Curso) de Administração da IES 

analisada, que é uma faculdade isolada, e ressalta a importância da 

democratização e de sua participação, bem como a de seus alunos, na difusão 

do conhecimento, na melhoria das perspectivas comunitárias e na formação de 

uma sociedade mais justa e cidadã, sobretudo em função de sua inserção 

regional.  

          Com relação a isso e às faculdades isoladas, Francisco (2013) ressalta 

que a expansão proporcionada pela LDBEN de 1996 consolidou um movimento 

de empresários que perceberam uma maneira de promover o desenvolvimento 

social e técnico de regiões que não estavam contempladas pela estrutura 

universitária no país. 

          Segundo o autor: 

Por meio de ações proativas vinculadas ao entendimento das 
necessidades sociais de determinadas regiões, esses empreendedores 
proporcionaram a oportunidade de regiões, municípios e, até mesmo, 
alguns estados da federação, partilharem de educação superior, 
fortalecendo conceitos de democratização do acesso, permanência e, 
sobretudo, educação superior. Por meio destas ações, aproveitando 
também as orientações do Plano Nacional da Educação surgem 
instituições dinâmicas que possuem uma estrutura enxuta, mas 
aderentes aos direcionamentos legais para a educação superior. De 
acordo com Garcia (2006), esse modelo institucional segue a linha de 
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instituições consolidadas em países como os Estados Unidos e França, 
buscando atender à dinâmica social da região e o perfil social do local 
onde está inserida. [...] Observando as diretrizes da avaliação e da 
regulação, já que os dados do INEP (2011) retratam a qualidade desse 
modelo institucional, as faculdades isoladas observam características 
intrínsecas de sua identidade, mantendo, sobretudo por intermédio da 
avaliação discutida pelo INEP (2009), os pressupostos de qualidade 
que orientam o desenvolvimento de suas ações. [...] Seguindo uma 
estrutura dinâmica e baseada na lógica de desenvolvimento do 
mercado de trabalho, as faculdades isoladas passaram a atender a 
uma demanda reprimida pela educação superior, constituindo-se no 
modelo que melhor atendem determinadas regiões carentes por 
educação superior. Desde o seu surgimento, o modelo institucional em 
questão promoveu o acesso, a democratização e, sobretudo, uma 
educação superior como foco no ensino, procurando atender uma 
dinâmica social que preconizava a qualificação de mão de obra. As 
faculdades isoladas, inseridas em um contexto social carente por 
educação, também proporcionaram a expansão qualitativa e 
quantitativa do número de instituições no contexto brasileiro, 
evidenciando o cumprimento de uma série de objetivos prescritos no 
Plano Nacional da Educação (FRANCISCO, 2013, p.23-24). 

           

1.2  O curso de Administração na Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras Don Domênico 

 

          O curso de Administração no Brasil foi idealizado para uma sociedade 

que esteja preparada para mudanças, formando egressos capazes de 

desenvolver suas competências em diversos setores profissionais, incentivados 

para a pesquisa, devendo ter visão universal das funções e dos objetivos das 

empresas e da sociedade. 

          A partir da LDBEN, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os 

cursos de graduação foram instituídas com o propósito de proporcionar às IES 

um direcionamento para implantar e alterar projetos político-pedagógicos. 

          O Parecer nº 67/2003, do Conselho Nacional de Educação (CNE) do 

MEC, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais, estabeleceu os 

seguintes princípios para as DCN dos cursos de graduação:  

1. Assegurar às Instituições de Educação superior ampla liberdade na 
composição da carga horária a ser cumprida para a integralização 
dos currículos, assim como na especificação das unidades de 
estudos a serem ministradas;  

2. Indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de 
ensino-aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao 
máximo a fixação de conteúdos específicos com cargas horárias pré-
determinadas, os quais não poderão exceder 50% da carga horária 
total dos cursos; 

3. Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de 
graduação; 

4. Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro 
graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de 
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exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo  
variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um 
mesmo programa; 

5. Estimular práticas de estudos independentes, visando uma 
progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno; 

6. Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 
competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que 
se refiram à experiência profissional julgada relevante para a área de 
formação considerada; 

7. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 
pesquisa individual e coletiva, assim como os estágios e a 
participação em atividades de extensão, as quais poderão ser 
incluídas como parte da carga horária; 

8. Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que 
utilizem instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e 
discentes a cerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 
 

 
          As DCN não devem ser consideradas como sendo fórmulas prontas, 

uma vez que os contextos sócio-político-culturais nos quais as IES estiverem 

envolvidas apresentam situações específicas, exigindo maneiras inovadoras de 

saber, fazer e ser. A exemplo disso verificam-se os contextos nos quais estão 

inseridos os estudantes de Administração pesquisados nesse trabalho e a 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico  

          Anteriormente à LDBEN de 1996, com relação ao curso de 

Administração, o Conselho Federal de Educação (CFE), em 1966, por meio do 

Parecer Sesu6 nº 307, fixou o currículo mínimo no Brasil, tendo como 

referencial a Lei n. º 4.769, de 09/09/1965, data em que até hoje se comemora 

o Dia do Administrador, que pouco tempo antes havia regulamentado o 

exercício da profissão de “Técnico de Administração”. Em 2005, através da 

Resolução nº 4, foram instituídas as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Administração (ANEXO A).  

          De acordo com essas Diretrizes, o curso de Administração deve preparar 

futuros profissionais, capacitados e dotados de visão sistêmica sobre os 

principais enfoques necessários para a gestão de empresas e organizações e 

que poderão exercer suas atividades como especialistas em funções 

                                                           
6  A Secretaria de Educação Superior (Sesu) é a unidade do Ministério da Educação responsável por 
planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da Política 
Nacional de Educação superior. A manutenção, supervisão e desenvolvimento das instituições 
públicas federais de ensino superior (Ifes) e a supervisão das instituições privadas de educação 
superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), também são de 
responsabilidade da Sesu (BRASIL, 2004). 
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administrativas, como gerentes e executivos, em organizações com ou sem fins 

lucrativos e em instituições governamentais. Além disso, como 

empreendedores, os graduados em Administração poderão gerenciar seus 

próprios negócios ou poderão atuar como consultores especializados em 

assuntos relacionados à Administração Organizacional. 

         Este estudo envolve alunos do curso de Administração da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico, situada no município de Guarujá, 

Estado de São Paulo. Em se tratando de uma IES específica isolada, faz-se 

necessário recorrer a dados de natureza demográfica e social, os quais serão 

mencionados e descritos mais adiante, e que descreverão o contexto em que a 

IES e o curso encontram inseridos. 

          De acordo com o seu PPI (Projeto Político Institucional)7, a Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico é uma associação civil de 

natureza confessional, beneficente e filantrópica, de caráter educacional, 

cultural e de assistência social, sem fins lucrativos. A IES teve como fundador o 

Cônego Domênico Rangoni que, além dela, também construiu a creche "Ninho 

Maternal", pioneira na assistência a menores, em regime de semi-internato, 

recebendo completa assistência (alimentar, educacional, recreativa e de 

saúde), inteiramente gratuita, proporcionando às mães a oportunidade de 

trabalho, para seu sustento e o de sua família.  

          A IES é mantida pela Associação Amparo aos Praianos do Guarujá, 

entidade civil, fundada em 18 de julho de 1944 e tornada definitiva em 4 de 

abril de 1945, que tem caráter filantrópico com certificação emitida pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social. Como é filantrópica, atua com bolsas 

de estudo e oferece mensalidades abaixo das de mercado. 

        Criada em 30 de julho de 1971 pelo Cônego Domênico Rangoni, a 

Faculdade Don Domênico está em funcionamento desde 1972, conforme 

autorizado pelo Decreto nº 71.162 de 27 de setembro de 1972, publicado no 

                                                           
7
 O PPI da Faculdade Don Domênico representa a linha pedagógica que norteia a IES para 

gerenciamento de seus cursos e foi elaborado pelos seus membros. Ele apresenta o histórico da 
Faculdade, situando-a no tempo e espaço em que se originou, demonstrando de forma crescente como 
os cursos foram sendo criados. Também apresenta os mecanismos de inserção regional, demonstrando 
um estudo sobre as demandas da região e a justificativa dos cursos oferecidos, além de demonstrar sua 
preocupação com o mercado de trabalho da região e um estudo sobre seus egressos. 
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Diário Oficial da União, de 29 de setembro de 1972, página 1, com os cursos 

de Pedagogia e Estudos Sociais.  

          Os cursos de Turismo, bacharelado, e Administração, bacharelado, 

foram autorizados a funcionar através das Portarias 2.484 e 2.485, 

respectivamente, ambas de 12 de setembro de 2003 e publicadas no Diário 

Oficial da União de 15 de setembro de 2003. O reconhecimento do curso de 

Administração se deu através da Portaria nº 222, de 22 de março de 2007, 

publicada no Diário Oficial da União em 23 de março de 2007. O curso de 

Turismo foi reconhecido em 15 de julho de 2009 através da Portaria nº 934, 

publicado no Diário Oficial da União em 16 de julho de 2009.  

          Espera-se que o curso de Administração da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico forme empreendedores, agentes de 

mudanças e de desenvolvimento, numa perspectiva de valores éticos 

superiores, voltados a uma sociedade responsável e solidária. 

           O projeto do curso foi concebido segundo o contexto no qual os 

estudantes de Administração estão inseridos e em um mercado de trabalho 

cada dia mais exigente e competitivo, requerendo, portanto, um plano curricular 

flexível, ousado e questionador, que pode ser verificado no próprio PPC e na 

matriz do curso, que insere componentes curriculares específicos para o 

contexto de uma região portuária como a Baixada Santista, como por exemplo, 

Gestão Portuária, Fundamentos de Logística, Gestão de Projetos, dentre 

outros, e preocupado não só com o processo de transmissão de 

conhecimentos, mas também com atitudes, valores e comportamentos.    

          Isso propicia uma extensa gama de atividades que podem ser 

desenvolvidas pelo profissional de Administração, com especial destaque nas 

áreas de recursos humanos e gestão de pessoas, recursos materiais e 

patrimoniais, estudo de alternativas e viabilidade de investimentos, organização 

do trabalho, gerenciamento financeiro, relações empresariais, gestão de 

sistemas de informação, dentre outras. 

          Nota-se que oportunidades de emprego na área de Administração, cujas 

possibilidades são várias em relação às formas de atuação, indicam um 

mercado que busca profissionais que demonstrem condições de transitar e 

dialogar nas mais distintas áreas de formação e capacitação, o que também 

justifica o plano curricular flexível. 
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          O curso de Administração da Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

Don Domênico atende às expectativas da legislação vigente. Pretende formar e 

qualificar profissionais capazes de desenvolver técnicas e formas de trabalho 

que lhes possibilitem a autonomia necessária para uma gestão crítica, ética e 

aberta para assimilar e socializar novos conhecimentos, atentos às questões 

sociais, políticas e econômicas do contexto no qual estejam atuando, aptos, 

consequentemente, a analisar e compreender a complexidade que envolve as 

diversas situações com as quais se depararão quando estiverem atuando, 

efetivamente, como administradores. 

          A missão do curso é formar bacharéis em Administração com 

capacidades e aptidões para compreender as questões científicas, técnicas, 

sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento. Segundo seu PPC, 

o curso de Administração da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico deve: 

formar profissionais criativos e prontos para liderar o processo de 
produção em um mercado altamente competitivo e em constante 
transformação, dando não somente prioridade à parte prática cotidiana 
da profissão, mas também embasamento teórico de qualidade, 
devendo, para tanto: buscar métodos e técnicas para a formação de 
um profissional versátil e empreendedor; desenvolver habilidades 
técnicas, humanas e conceituais inerentes às atividades de 
administração de produção; levar os alunos ao aprendizado e ao 
desenvolvimento da capacidade de solucionar situações complexas, de 
diagnosticar e de propor alternativas para as rotinas e problemas 
pertinentes às atividades da administração; capacitar os alunos a 
desenvolver uma relação de cumplicidade com a área da 
administração, implementando o seu desenvolvimento de forma 
planejada, eficaz e eficiente, como convém a todos os profissionais 
desse tipo de atividade; capacitar os alunos a desenvolver o raciocínio 
lógico, crítico e analítico; fornecer o conhecimento das técnicas e 
métodos de gestão, orientado para um efetivo suporte às operações da 
empresa, especialmente no que se refere à maximização dos seus 
resultados; identificar e desenvolver as habilidades necessárias para 
influenciar os resultados econômicos da empresa, relativos aos 
instrumentos de produtividade e competitividade; utilizar análises 
industriais para o incremento da produtividade dos sistemas de 
produção; informar e desenvolver as habilidades dos participantes 
quanto às técnicas contemporâneas de entrevistar pessoas e grupos, 
bem como avaliar criticamente as vantagens, limitações e abrangência 
das técnicas em relação ao processo no qual estejam inseridos; 
elaborar a auditoria interna e as técnicas básicas para o efetivo 
desempenho de suas funções; avaliar e efetuar os cálculos típicos das 
áreas de finanças e de controladoria, e do mercado financeiro externo 
em geral; gerenciar e formar equipes de montagem de estratégias e de 
logística operacional marketing; fornecer o conhecimento das técnicas 
e métodos de administração salarial, dentro de um enfoque objetivo e 
moderno; proporcionar fundamentos básicos para a prática das ações 
avaliativa, qualitativa e quantitativa, da função de treinamento e do 
desenvolvimento na empresa; identificar e desenvolver as habilidades 
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necessárias para planejar, elaborar, avaliar e controlar programas de 
treinamento e desenvolvimento na empresa, bem como valorizar o 
papel de educador para o trabalho; utilizar simulações, exercícios e 
estudos de casos estruturados, aplicáveis às situações práticas de 
treinamento, bem como a de promover sua adaptação às condições da 
empresa;  ampliar a capacidade de interpretação da legislação 
aplicável à área de pessoal; saber analisar e ponderar dados da área 
de contabilidade geral e de custos; formar e liderar equipes de 
planejamento e desenvolvimento de estratégias voltadas à divulgação 
dos produtos da empresa; resolver com lógica, ordem e eficácia, suas 
dificuldades cotidianas, prever e evitar problemas futuros; identificar e 
desenvolver as habilidades necessárias para influenciar os resultados 
econômicos da empresa relativos aos instrumentos de produtividade e 
competitividade; utilizar análises micro e macroeconômicas para o 
incremento da produtividade dos sistemas de produção; ampliar a 
capacidade de interpretação para a dimensão de custos industriais na 
moderna administração, bem como utilizar as tecnologias absorvidas 
como instrumentos de controle e análise; elaborar os procedimentos 
essenciais da programação de produção, de maneira particularizada, 
de modo permitir sua imediata aplicação na empresa; aplicar as 
principais técnicas atualmente utilizadas na análise de demonstrativos 
financeiros visando a avaliação das situações econômica e financeira 
das empresas, bem como sugerir providências corretivas; avaliar, 
criticamente, os elementos básicos envolvidos na análise de risco de 
crédito, bem como elaborar procedimentos sistemáticos de prevenção 
contra maus resultados na concessão de créditos; elaborar o 
mapeamento do processo das economias brasileira e internacional de 
acordo com a política da empresa, utilizando-se do planejamento 
estratégico; desenvolver capacidades para elaboração e interpretação 
de textos técnicos e comerciais e inserir os alunos no ambiente 
acadêmico, proporcionando-lhes oportunidades de elaboração de 
pesquisas ligadas a empresas, publicação de artigos e participação de 
eventos tradicionais da área. 
 

          O curso promove diversas atividades, inclusive fora de seu campus, 

como visitas técnicas e culturais, palestras, exposições, feiras e roteiros 

históricos. Seu corpo docente, constituído por 44 dos 74 professores da IES, 

está empenhado em participar de congressos, palestras, simpósios e cursos 

tendo em vista sua contínua qualificação profissional. 

        A partir dessas premissas, busca-se o equilíbrio entre teoria e prática, 

uma vez que essa perspectiva possibilita uma compreensão da realidade 

profissional na qual o profissional da área de Administração irá atuar de forma 

contextualizada, tornando-o capaz de perceber, interpretar, analisar e propor 

soluções que considerem as múltiplas implicações que se interconectam na 

composição das partes com o todo, e vice-versa. 

          O acesso é feito através de processo seletivo, conforme regulamentado 

no Regimento da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico, 

capítulo II, artigos 40 a 45. Estarão aptos ao ingresso no curso aqueles que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente e que tenham sido 
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classificados em processo seletivo até o número de vagas oferecidas. Na 

hipótese de restarem vagas não preenchidas, nelas poderão ser recebidos 

alunos transferidos de outros cursos, outras instituições ou portadores de 

diploma de graduação. 

          Com relação à organização curricular, baseado nos pressupostos da 

formação profissional na área de Administração, a proposta é que o curso 

tenha oito semestres (ou quatro anos), no mínimo, estruturado de modo 

predominantemente disciplinar. 

          O curso tem a organização curricular composta de disciplinas e 

conteúdos que contemplam inter-relações com a realidade nacional e 

internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua 

aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio, com utilização de 

tecnologias inovadoras. Atualmente, a matriz curricular do curso de 

Administração está organizada em oito semestres, com carga horária de 3.000 

horas, cujos componentes curriculares estão divididos em quatro eixos, de 

acordo com as DCN: Eixo 1 - Conteúdos de Formação Básica: relacionados 

com estudos antropológicos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-

profissionais, políticos, comportamentais, econômicos e contábeis, bem como 

os relacionados com as tecnologias da comunicação e da informação e das 

ciências jurídicas. Eixo 2 - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados 

com as áreas específicas, envolvendo teorias da administração e das 

organizações e a administração de recursos humanos, mercado e marketing, 

materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de 

informações, planejamento estratégico e serviços. Eixo 3 - Conteúdos de 

Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa operacional, 

teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de 

tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e 

procedimentos inerentes à Administração. Eixo 4 - Conteúdos de Formação 

Complementar: estudos opcionais de caráter transversal e interdisciplinar para 

o enriquecimento do perfil do formando. 
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MATRIZ CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO – FACULDADE DON DOMÊNICO 

Sem Disciplina Créditos HA HR Eixo I Eixo II Eixo III Eixo IV 
1º

 S
EM

ES
TR

E
 

Contabilidade Geral I 2 40 33,3 x       

Comunicação e Expressão 2 40 33,3 x       

Informática I 2 40 33,3     x   

Filosofia  2 40 33,3 x       

Matemática I 2 40 33,3     x   

Metodologia da Pesquisa Científica I 2 40 33,3 x       

Teoria Geral da Administração I 4 80 66,7   x     

Subtotal 16 320 266,7         

2º
 S

EM
ES

TR
E

 

Contabilidade Geral II 2 40 33,3 x       

Leitura e Produção de Textos 2 40 33,3 x       

Informática II 2 40 33,3     x   

Matemática II 2 40 33,3     x   

Metodologia da Pesquisa Científica II 2 40 33,3 x       

Sociologia Aplicada à Administração  2 40 33,3 x       

Teoria Geral da Administração II 4 80 66,7   x     

Subtotal 16 320 266,7         

Atividades Acadêmicas Científico Culturais I 2 48 40,0       X 

3º
 S

EM
ES

TR
E

 

Gestão de Pessoas I 2 40 33,3   x     

Contabilidade e Análise de Custos I 2 40 33,3 x       

Estatística Aplicada I 2 40 33,3     x   

Introdução à Economia I 2 40 33,3 x       

Introdução ao Direito I 2 40 33,3 x       

Matemática Financeira I 2 40 33,3     x   

Psicologia Aplicada à Administração  2 40 33,3 x       

Legislação Social e Trabalhista I 2 40 33,3 x       

Subtotal 16 320 266,7         

Atividades Acadêmicas Científico Culturais II 2 48 40,0       X 

4º
 S

EM
ES

TR
E

 

Gestão de Pessoas II 2 40 33,3   x     

Contabilidade e Análise de Custos II 2 40 33,3 x       

Estatística Aplicada II 2 40 33,3     x   

Introdução à Economia II 2 40 33,3 x       

Introdução ao Direito II 2 40 33,3 x       

Matemática Financeira II 2 40 33,3     x   

Finanças Públicas 2 40 33,3 x       

Legislação Social e Trabalhista II 2 40 33,3 x       

Subtotal 16 320 266,7         

Atividades Acadêmicas Científico Culturais III 2 48 40,0       X 
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5º
 S

EM
ES

TR
E

 

Contabilidade Gerencial I 2 40 33,3 x       

Gestão de Pessoas III 2 40 33,3   x     

Direito Tributário I 2 40 33,3 x       

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais I 2 40 33,3   x     

Administração de Sistemas de Informação I 2 40 33,3   x     

Gestão Financeira e Orçamento Empresarial I 2 40 33,3   x     

Controladoria I 2 40 33,3 x       

Economia Brasileira 2 40 33,3 x       

Gestão de Produção I 2 40 33,3   x     

Gestão de Projetos I 2 40 33,3   x     

Subtotal 20 400 333,3         

Atividades Acadêmicas Científico Culturais IV 2 48 40,0       X 

6º
 S

EM
ES

TR
E

 

Contabilidade gerencial II 2 40 33,3 x       

Controladoria II 2 40 33,3 x       

Gestão de Projetos II 2 40 33,3   x     

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais II 2 40 33,3   x     

Administração de Sistemas de Informação II 2 40 33,3   x     

Gestão Financeira e Orçamento Empresarial II 2 40 33,3   x     

Marketing I 2 40 33,3   x     

Economia Internacional 2 40 33,3 x       

Gestão de Produção II 2 40 33,3   x     

Direito Tributário II 2 40 33,3 x       

Subtotal 20 400 333,3         

Atividades Acadêmicas Científico Culturais V 2 48 40,0       X 

7º
 S

EM
ES

TR
E

 

Administração e Análise de Investimentos I 2 40 33,3   x     

Fundamentos de Logística 2 40 33,3   x     

Marketing II 2 40 33,3   x     

Ética Profissional 2 40 33,3 x       

Direito Administrativo I  2 40 33,3 x       

Mercado de Capitais I 2 40 33,3 x       

Gestão da Qualidade I 2 40 33,3   x     

Direito Empresarial 2 40 33,3 x       

Laboratório de Gestão (Plano de Negócios) I – TCC 2 40 33,3       X 

Gestão Empresarial I 2 40 33,3   x     

Subtotal 20 400 333,3         

Estágio Curricular Supervisionado 7 192 160,0       X 

Atividades Acadêmicas Científico Culturais VI 2 48 40,0       X 

8º
 S

EM
ES

TR
E

 

Administração e Análise de Investimentos II 2 40 33,3   x     

Laboratório de Gestão (Plano de Negócios) II – TCC 2 40 33,3       X 

Marketing III 2 40 33,3   x     
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Análise Microeconômica e Macroeconômica 2 40 33,3 x       

Direito Administrativo II 2 40 33,3 x       

Mercado de Capitais II 2 40 33,3 x       

Gestão da Qualidade II 2 40 33,3   x     

Gestão Portuária 2 40 33,3   x     

Fundamentos de Consultoria Empresarial 2 40 33,3   x     

Gestão Empresarial II 2 40 33,3   x     

Subtotal 20 400 333,3         

Estágio Curricular Supervisionado 8 192 160,0       X 

Atividades Acadêmicas Científico Culturais VII 2 48 40,0       X 

O
PT

AT
IV

AS
 

OP-1 - Língua Brasileira de Sinais – Libras 2 40 33,3       .x. 

OP-2 - Finanças com HP-12C 1 20 16,7       .x. 

OP-3 - Língua Espanhola I 2 40 33,3       .x. 

OP-4 - Língua Espanhola II 2 40 33,3       .x. 

OP-5 - Língua Inglesa I 2 40 33,3       .x. 

OP-6 - Língua Inglesa II 2 40 33,3       .x. 

OP-7 - Língua Inglesa III 2 40 33,3       .x. 

OP-8 - Língua Inglesa IV 2 40 33,3       .x. 

    
HR 

1100,0 966,7 266,7 666,7 

    

3000 

    
Estágio + AACCs 

600 

    

20% 

     
    

Fundamento legal: DCN, Resolução CNE n° 4, de 13 de julho de 2005. 

 

            No primeiro semestre de 2013, a Faculdade Don Domênico possuía 

815 matriculados no curso de Administração dos quais 52 tinham bolsas do 

Prouni e 85 bolsas da própria IES, que é filantrópica. Além das bolsas de 

estudo, a mensalidade cobrada pela IES do curso de Administração é a mais 

baixa da região: R$ 374,71 se o pagamento for efetuado até o quinto dia útil. 

           O curso de Administração da IES, seguindo sua política institucional, 

contribui com inclusão social oferecendo qualidade e baixo custo, permitindo 

assim que uma faixa menos favorecida da sociedade local tenha acesso à 

formação e, consequentemente, maiores possibilidades no mercado de 

trabalho. Vaz (2010) ressalta que a cidade de Guarujá é permeada de 

desigualdades e que há uma grande exclusão social de grande parte da 

população. 
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          O Projeto Pedagógico do Curso é instrumento de democratização e de 

participação dos diferentes atores do processo educacional na construção e 

manutenção da IES como centro de difusão do conhecimento e de melhoria 

das perspectivas comunitárias e, por isso, ele é elaborado e proposto pelo 

colegiado de curso pertinente, Núcleo Docente Estruturante, pesquisa de 

mercado local e regional, observando as Diretrizes Curriculares Nacionais e o 

Regimento da IES.          

          Em síntese, este primeiro capítulo apresenta um brevíssimo histórico da 

educação superior no Brasil, desde as primeiras tentativas de implementação, 

ainda na época colonial, à chegada da Corte, em 1808 e sua evolução a partir 

do período republicano. Não se pode discutir a atual expansão da educação 

superior sem que se conheça o contexto e o cenário em que ela tenha surgido 

no país somente no início do século XIX.       

          Apresenta, portanto, um resgate de sua história até sua atual 

configuração e organização, sobretudo a partir da nova LDBEN, de 1996, 

apontando diferenças entre os setores público e privado da educação superior, 

como ela se classifica e se organiza e mostra dados do Censo 2011 que 

apontam hegemonia do setor privado, cursos noturnos e crescimento do 

público feminino, dentre outros. Destarte, define o que são as DCN e, 

especificamente, as que tratam do curso de Administração. 

          Por fim, contextualiza a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico, sua inserção no município de Guarujá e na Baixada Santista, 

finalidades e objetivos, com ênfase na estrutura e organização do curso de 

Administração. Estes dados auxiliam na fundamentação da pesquisa, ao 

apresentarem características da IES, do curso de Administração e da realidade 

local. 
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CAPÍTULO II – QUALIDADE E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
BRASILEIRA  

 

          Este capítulo apresenta questões relativas à qualidade, especificamente 

da educação superior no Brasil, em função de seu crescimento nas últimas 

décadas e da política de avaliação implantada em 2004. Trata do Sinaes que 

avalia, periodicamente, as IES, os cursos e o desempenho dos estudantes por 

meio do Enade.  

          Tem como objetivo situar o Exame, foco desta pesquisa, analisando o 

lugar que ocupa na educação superior e sua relação com questões de 

qualidade desse nível de educação escolar. 

 

2.1 Qualidade e avaliação na educação superior 

 

          Discutir a educação superior e procurar entender suas redes de relações 

internas e externas, compreendendo-as como a tessitura de processos sociais 

e públicos é uma tarefa que necessita ser permanentemente enfrentada e 

renovada, ou seja, a educação superior é compreendida como um conjunto de 

processos e relações que se produzem em seu cotidiano em instituições para 

esse fim destinadas. Não é, portanto, uma realidade acabada e pronta. 

Segundo Dias Sobrinho (1995), daí o sentido dinâmico e processual da 

avaliação e qualidade nesse nível de ensino.        

          De acordo com Demo (2012), qualidade aponta para a dimensão de 

intensidade, diferentemente de quantidade, que aponta para o horizonte da 

extensão. Para o autor, é equívoco pretender confronto dicotômico entre 

qualidade e quantidade, pela razão de que ambas as dimensões fazem parte 

da realidade e da vida e, por mais que se possa admitir qualidade como algo 

“mais” e mesmo “melhor” de quantidade, no fundo uma jamais substitui a outra, 

embora sempre seja possível preferir uma à outra. 

          Para o autor, qualidade tem a ver com profundidade, perfeição, 

principalmente com a participação e criação. Está mais para o ser do que para 

o ter. Segundo o autor: 

É possível aplicar, metaforicamente, o termo a coisas ou formar dados. 
Um diamante pode ser de qualidade se, comparado a outros, for mais 
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puro, mais perfeito. Um clima, por ser mais completo e equilibrado, 
apresentaria qualidade superior a outro marcado por características de 
excessiva instabilidade, por exemplo. Nesse caso, qualidade significa a 
perfeição de algo diante da expectativa das pessoas. Todavia, o termo 
aplica-se mais propriamente à ação humana, até o ponto de defini-lo 
como o toque humano na quantidade ou na realidade como tal. Isso se 
deve à sua ligação com a intensidade. Com efeito, somente poderia ser 
intenso aquilo que tem a marca do homem, por ser questão de 
vivência, consciência, participação, cultura e arte. Podemos resumir no 
desafio de construir e participar (DEMO, 2012, p.11).   
         

          Percebe-se, portanto, que qualidade para Demo (2012) representa o 

desafio de construir e participar da história, humanizando a realidade e a 

convivência em sociedade. Neste sentido, a qualidade da educação superior no 

Brasil tem sido examinada por meio de avaliações periódicas de cursos, de IES 

e de estudantes, e se utiliza de procedimentos e critérios que abrangem 

diversos processos inerentes às suas funções, como ensino, pesquisa e 

extensão, com ênfase no primeiro, com o intuito de construir uma sociedade 

melhor, mais humana e cidadã. 

          Dias Sobrinho (1995) argumenta que na educação superior, a noção de 

qualidade é uma construção social, variável conforme os interesses dos grupos 

organizados dentro e fora dela. Segundo o autor, os juízos de valor poderão 

divergir conforme os grupos e segmentos considerem que a educação superior 

responde ou não às suas respectivas prioridades e demandas e ressalta que 

ela seja sempre concernida pela qualidade social, relativa à qualidade da 

sociedade que queremos para hoje e projeta-se para as próximas gerações. 

           Para o autor: 

A qualidade deve ser buscada na dinâmica integradora das diversas 
esferas e estruturas internas e nas relações entre elas e a sociedade. A 
qualidade deve ser compreendida nos dinamismos das ações 
educativas que buscam a realização de um conjunto de propostas e 
compromissos que no interior da universidade se articulam e se 
organizam em formas e conteúdos mais ou menos coerentes. Nesse 
sentido, a qualidade é fortemente concernida pelas prioridades, pelas 
diretrizes políticas de inserção, compromissos e projetos sociais dos 
departamentos, dos institutos, das faculdades, dos centros, não só nas 
suas dimensões específicas, mas, sobretudo nas suas relações dentro 
das áreas, com o conjunto da universidade e com a sociedade mais 
ampla (DIAS SOBRINHO, 1995, p.60). 
 

Nota-se que os conceitos de qualidade para Demo (2012) e qualidade 

na educação superior para Dias Sobrinho (1995) convergem para a 

compreensão dos meios que ela utiliza para cumprir as suas finalidades, 

principalmente a ideia de que sua dimensão aplica-se à construção de uma 
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sociedade participativa, o que também corrobora com Tubino (1997), quando 

cita que o debate da qualidade tem atingido todos os setores da sociedade e, 

nessa expectativa, a educação e a universidade não poderiam se omitir como 

palcos obrigatórios das discussões acadêmicas. 

           No âmbito empresarial, a Norma ISO 90008 define qualidade como a 

“aptidão de um conjunto de características intrínsecas para satisfazer 

exigências” e o que se vê, na prática, é que qualidade corresponde à satisfação 

dos clientes, ou seja, os seus beneficiários devem ser os clientes de uma 

organização.    

          A questão da qualidade da educação foi citada na Constituição de 1988. 

O art. 206, que faz referência a que toda educação será prestada com o 

princípio de garantia do padrão de qualidade; o art. 209 afirma que a avaliação 

da qualidade será efetivada pelo poder público; o art. 211 trata de um padrão 

mínimo de qualidade de ensino que deverá ser equalizado por um sistema 

federal de ensino e o art. 212 trata de um plano nacional de educação que 

deve conduzir à melhoria da qualidade de ensino. 

          Percebe-se que a qualidade da educação superior não deve ser 

mensurada em um único momento, tampouco aferida sob uma única medida. É 

necessário que se tenha conhecimento de todo o processo antes, durante e 

depois de sua conclusão. Quando se avalia um curso superior, pretende-se 

saber se ele está em consonância com o que se espera para a formação de 

seus estudantes egressos, que deverão se tornar sujeitos com qualidade 

humana e cidadã, além de profissionais capacitados para enfrentar um 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo. 

          De acordo com Tachizawa e Andrade (1995): 

Num mundo cada vez mais competitivo e globalizado, os desafios 
enfrentados são crescentes e complexos, razão pela qual as 
instituições de ensino necessitam de critérios objetivos para avaliar em 
que medida tais organizações estão preparadas para responder a 
esses desafios. [...] Atingir os mais altos níveis de desempenho requer 
um enfoque executado voltado para a melhoria contínua. A expressão 
melhoria contínua refere-se tanto a melhorias incrementais quanto a 
melhorias revolucionárias (inovação). A melhoria precisa estar 
impregnada no modo de funcionamento da IES porque a melhoria é 
parte do trabalho do dia-a-dia de todos os segmentos organizacionais; 
o processo de melhoria busca eliminar os problemas em suas origens e 
a melhoria é motivada pelas oportunidades de executar melhor uma 

                                                           
8
 ISO 9000 é o conjunto de Normas que visam padronizar e melhorar continuamente a qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos pelas empresas no mundo inteiro (www.iso9000.com.br).  
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atividade, bem como pelos problemas que precisam ser corrigidos 
(TACHIZAWA E ANDRADE, 1995, p.243). 
 

          Com relação ao processo de mudanças e desafios enfrentados pelo 

mundo atualmente, Dias Sobrinho (2010) cita que em virtude de sua 

velocidade e complexidade em todos os setores da vida humana e a grande 

centralidade da formação e do conhecimento para a economia global, é 

inevitável que se apresente a ideia de um contexto que penetra todos os 

domínios desse período histórico. Particularmente sobre avaliação o autor 

ressalta que: 

[...] é a ferramenta principal da organização e implementação das 
reformas educacionais. Produz mudanças nos currículos, nas 
metodologias de ensino, nos conceitos e práticas de formação, na 
gestão, nas estruturas de poder, nos modelos institucionais, nas 
configurações do sistema educativo, nas políticas e prioridades da 
pesquisa, nas noções de pertinência e responsabilidade social. [...] tem 
a ver com as transformações desejadas não somente para a educação 
superior propriamente dita, mas para a sociedade, em geral, do 
presente e do futuro. [...]  todas as transformações que ocorrem na 
educação superior e em sua avaliação fazem parte, de modo particular, 
porém, com enorme relevância, das complexas e profundas mudanças 
na sociedade, na economia e no mundo do conhecimento em âmbito 
global (DIAS SOBRINHO, 2012, p.195).     
     

          Já Demo (2012) quando trata das questões relativas à qualidade 

ressalta que ela começa pela adequação da quantidade. Para o autor: 

[...] o problema é que sequer as mínimas relações quantitativas são 
consideradas condição básica. Comparando-se o ideal da educação de 
qualidade, definido como a realidade nua e crua, podemos perceber o 
quadro histórico que nos coloca nos últimos lugares na classificação da 
ONU9, principalmente no contexto da América Latina. Em vez de 
implantarmos, até por força das leis, padrões mínimos, abaixo dos 
quais não se poderia aceitar qualquer vigência, a degradação parece 
ser a tônica (DEMO, 2012, p.63).    
 

          Nota-se, assim, que a avaliação tem constituído um tema de constantes 

estudos e debates na área da educação, despertando, atualmente, um 

interesse de análise que ultrapassa os limites do espaço pedagógico. Para 

Cunha (2005), nos discursos oficiais, a avaliação, especialmente desde a 

metade da década de 1990, vem marcada pela lógica da eficiência, da 

qualidade e das competências a serem construídas. Para a autora: 

[...] avaliação e qualidade passam a ser sinônimos de responsabilidade 
social do Estado, assumindo ele, uma posição gerencial, com 

                                                           
9
 ONU - (Organização das Nações Unidas) é uma organização constituída por governos da maioria dos 

países do mundo. É a maior organização internacional, cujo objetivo principal é criar e colocar em 
prática mecanismos que possibilitem a segurança internacional, desenvolvimento econômico, definição 
de leis internacionais, respeito aos direitos humanos e o progresso social (www.onu.org.br). 
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estratégias de ação modeladas em um processo produtivo, fundado 
numa lógica excludente de mercado, em que “a competitividade, o 
consumo, a confusão dos espíritos e o globaritarismo” (M.Santos, 
2000) habitam e comandam a vida das nações (CUNHA, 2005, p. 143). 
 

          Ristoff (1995) destaca que a palavra avaliação contém a palavra “valor” 

e, por isso mesmo, não podemos fugir dessa concepção valorativa. Para o 

autor:  

Quando dizemos que avaliar tem a função de (a)firmar valores, 
estamos dizendo, também que negamos a suposta neutralidade do 
instrumento e do processo de avaliação para admitir que eles são 
sempre resultado de uma concepção impregnada de valores, sejam 
eles científico-técnicos, didático-pedagógicos, atitudinais, éticos, 
políticos, ou outro. O assunto “avaliação” é sabidamente complexo e 
que não há, pronto para consumo, um modelo ideal e único para o País 
(RISTOFF, 1995, p.46). 
 

          Sobre tal complexidade, Dias Sobrinho (2002) defende que quem sabe 

aonde quer chegar, escolhe certo a avaliação e o jeito de avaliar. Todavia, 

avaliações produzem mudanças, que são desejadas pelos seus promotores, 

mas nem sempre os efeitos são bem recebidos por todos os concernidos. Para 

o autor, há uma relação complexa e não mecânica entre a epistemologia, a 

ética, a metodologia e os efeitos das avaliações, que ultrapassam os muros 

das salas de aula e se instauram no centro do poder e espalha seus efeitos 

para toda a sociedade (DIAS SOBRINHO, 2002, p.13-14). 

          E, em se tratando da sociedade, segundo Dias Sobrinho (1995), a 

avaliação, em um sentido amplo, é uma atividade que faz parte da vida 

humana e está presente no cotidiano dos indivíduos. Com efeito, está ligada à 

questão de escolhas e a seleção social é tão “naturalmente” aderida a ela que 

passa como constituinte de sua essência.  

          Para o autor: 

O sentido de poder que tem a avaliação explica o grande protagonismo 
que ela exibe hoje em quase todos os âmbitos de intervenção social. É 
necessário insistir nessa afirmação para deixar claro que a avaliação 
não é simplesmente coisa de escola, nem somente da educação. Ela 
ultrapassa largamente esses âmbitos e cada vez mais vem ampliando 
seus alcances e seus efeitos na economia e na política. [...] Os Estados 
modernos não passam sem múltiplas avaliações dos seus setores, por 
entender que elas são instrumentos técnicos e políticos que 
fundamentam e legitimam as transformações que buscam operar tanto 
na produção quanto na administração pública. A ideia de 
competitividade do País no cenário internacional, da modernização do 
Estado e da eficácia e eficiência na economia e na gestão dá sentido 
geral dessas avaliações. Por entender que não pode haver reformas 
bem instrumentadas sem avaliação, os Estados criaram nos últimos   
anos suas agências de coordenação geral dos processos e do sistema 
avaliativo (DIAS SOBRINHO, 1995, p.39).  
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          Castro (2009) ressalta que se há uma política que avançou no Brasil nos 

últimos foi a implantação dos sistemas de avaliação educacional. A autora cita 

que inúmeras iniciativas deram forma a um sistema de avaliação em todos os 

níveis e modalidades de ensino, consolidando uma política de avaliação 

educacional, que engloba diferentes programas tais como o Saeb (Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica), o Enem (Exame Nacional do 

Ensino Médio), o ENC (Exame Nacional de Cursos – conhecido como Provão) 

e, posteriormente, substituído pelo Enade, o Sinaes e o Ideb (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica).         

          Para Darengo (2007), a avaliação, nos tempos atuais, em que a oferta de 

cursos superiores abre-se a uma multiplicidade de áreas do conhecimento, 

torna-se fundamental para garantir a qualidade da crescente expansão desse 

ensino. 

          Para M. Martins (2010), uma IES necessita do reconhecimento de sua 

qualidade pela população que atende, ainda que a ideia de qualidade tornada 

pública esteja distorcida. Trata-se de tornar público e de conhecimento corrente 

que as avaliações de qualidade pelo poder público têm alcance limitado. Não 

conseguem exprimir ou dar conta dos complexos processos implicados na 

definição da qualidade em educação. 

          Nota-se, portanto, que a melhoria contínua da qualidade na educação 

superior exige continuidade e que é necessário analisar o processo 

recorrentemente, buscando sempre melhorá-lo, complementá-lo, e que inovar, 

em relação à educação superior, seja um conceito revolucionário que 

reconheça sua influência na formação de sujeitos e de uma nova sociedade. 

Na educação superior destes dias, segundo Dias Sobrinho (2002), criam-se 

novos cursos, cresce consideravelmente a cobertura em pós-graduação e a 

formação continuada e afirma-se o valor unitário do conhecimento e da 

informação.     

            

2.2 Avaliação da educação superior no Brasil 

 

          A Lei 10.172, de 2001, instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE) que 

tem como principal objetivo melhorar o ensino em todos os seus níveis. Em se 

tratando de políticas públicas, o PNE revela um modelo de intervenção do 
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Estado no que diz respeito à educação brasileira. Com relação à educação 

superior, o PNE afirma que como resultado conjugado de fatores demográficos, 

aumento das exigências do mercado de trabalho, além das políticas de 

melhoria do ensino médio, prevê-se uma explosão por sua demanda. A 

matrícula no ensino médio deverá crescer nas redes estaduais, sendo provável 

que o crescimento seja oriundo de alunos das camadas mais pobres da 

população. Isto é, haverá uma demanda crescente de alunos carentes por 

educação superior (Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001 – 4.1 Diagnóstico da 

Educação Superior). Particularmente neste trabalho verifica-se isto quando 

analisados os dados socioeconômicos e a origem dos alunos pesquisados. 

          Segundo o PNE: 

As transformações econômicas, sociais, políticas e tecnológicas que 
marcaram o último quarto do século XX ocasionaram modificações 
significativas nas configurações geográficas e geopolíticas em nível 
mundial, nos poderes e nas práticas do Estado-Nação, e nos 
processos de trabalho e hábitos de consumo. As últimas três décadas 
retrataram a reestruturação produtiva do capitalismo, indicando formas 
mais flexíveis e globalizadas no regime de acumulação, com a 
intensificação do processo de internacionalização do capital e 
mudanças constantes na base tecnológica que sustenta o avanço da 
produção e o consumo. O Brasil também vivenciou, nas últimas 
décadas, um processo de reforma do Estado e do sistema de 
educação, que incluiu mudanças significativas na Educação Superior. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/96) constitui uma referência para o início da reforma da 
educação e, particularmente, para a reestruturação da Educação 
Superior no País. A partir de 1996, começou uma ampla reforma, que 
vem modificando o panorama da educação brasileira, em particular da 
Educação Superior, promovendo a elaboração e a aprovação de uma 
estrutura legal capaz de alterar as diretrizes e bases que sustentavam 
o modelo vigente desde a reforma universitária de 1968. Além disso, 
introduziram-se mudanças concretas na organização acadêmica, no 
padrão de avaliação, de financiamento, de gestão, de currículo e de 
produção do trabalho acadêmico, impulsionando transformações 
significativas no campo universitário e na identidade das IES.          No 
diagnóstico feito pelo PNE identificam-se, de maneira enfática, os 
seguintes problemas da Educação Superior, a fim de se estabelecer 
uma política que promova sua renovação e desenvolvimento, o(a): a) 
baixo percentual de atendimento, pois apenas 12% da população de 18 
a 24 anos cursa esse nível de ensino. Observou-se, na última década, 
o crescimento das matrículas, o que, no entanto, não acompanhou a 
demanda; b) expansão maior das matrículas no setor privado, sem a 
efetiva garantia de qualidade por todas as IES; [...] d) distribuição 
regional desigual de vagas, devido à “concentração das matrículas em 
instituições particulares por regiões mais desenvolvidas”; o setor 
público encontra-se melhor distribuído, o que contribui para a 
diminuição das desigualdades regionais;          Nas diretrizes, encontra-
se inicialmente cenário que realça a necessidade de “forte sistema de 
Educação Superior”, frente ao papel do conhecimento como fator de 
desenvolvimento humano no mundo atual e às exigências e desafios 
do País no século XXI. Entre as diretrizes ordenadoras do sistema, 
sugere a necessidade de: a) estabelecer um “conjunto diversificado de 
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IES que atendam a diferentes demandas e funções”. A universidade 
comporia o “núcleo estratégico”, exercendo as funções de ensino, 
pesquisa e extensão, objetivando “contribuir para o desenvolvimento do 
País e a redução dos desequilíbrios regionais, nos marcos de um 
projeto nacional”; b) “planejar a expansão com qualidade, evitando-se o 
fácil      caminho da massificação”. Aqui, segundo as diretrizes, o setor 
privado deveria ter uma contribuição importante, respeitando-se 
“parâmetros de qualidade estabelecidos pelos sistemas de ensino”. As 
universidades públicas também precisariam expandir as vagas para 
atender à crescente demanda. Nas diretrizes, ressalta-se, ainda, a 
importância da expansão de vagas no período noturno, em especial 
nas universidades federais e a melhoria do ensino oferecido pela 
institucionalização de um amplo sistema de avaliação (BRASIL, 2009). 
 

          É preciso, pois, que se encontrem mecanismos para a efetividade da 

equidade da educação superior material e não somente formal, diante de 

critérios que possam ultrapassar os requisitos de mercado, em oposição a uma 

concepção restrita relacionada aos serviços de educação prestados. A 

necessidade contínua da melhoria dos padrões de qualidade na educação 

superior é uma preocupação nos dias atuais, uma vez que se presencia uma 

grande quantidade de IES e de cursos sendo criados, com estudantes podendo 

ter mais acesso e maiores oportunidades de escolha, que possam atender, 

sobretudo, às suas expectativas profissionais. 

           O Brasil vive um momento de massificação da educação superior e 

observa-se, através de informações estatísticas e dados dos últimos anos, 

principalmente do Censup (Censo da Educação Superior), que haja uma 

tendência de aumento quantitativo sem, entretanto, haver qualidade na mesma 

proporção. Além disso, em um mundo globalizado, que exige ações e 

respostas rápidas, é preciso formar cidadãos mais preparados e qualificados 

para um novo tempo.  

          Percebe-se que políticas de avaliação e qualidade devam caminhar lado 

a lado. Dias Sobrinho (2002) cita que: 

[...] a educação, bem como o conhecimento e a formação, que são 
bens públicos, passam a ser entendidos como bem privados. Portanto, 
de interesse individual de cada cliente ou consumidor. Por sua vez, o 
consumidor individual necessita de instrumentos que classifiquem 
objetivamente, por ordem de suposta qualidade, os produtos, a fim de 
que possa exercer o seu direito liberal de escolha. (DIAS SOBRINHO, 
2002, p.67). 
 

          O autor ressalta que assim se justificam as avaliações eficientistas e 

classificadoras, que se realizam como mecanismo objetivo da eficiência e da 

produtividade das instituições educativas. Ou seja, segundo Dias Sobrinho 
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(2002), a avaliação se transforma em instrumento que deve medir a 

capacidade que uma instituição em particular e o sistema como um todo têm de 

responder às demandas estabelecidas pelo mercado e às políticas dos 

governos. 

          Martins (2010), ao discutir os efeitos de política de avaliação, busca 

identificar lacunas existentes entre os programas legais e normativos e o modo 

como são executados, visando a sugerir medidas para que sejam corrigidas. 

          Pensar o papel da educação superior nos dias atuais implica levar em 

conta questões relevantes, como sua massificação e democratização, seu 

papel na formação de cidadãos e profissionais, políticas de avaliação e, desta 

forma, a verificação dos padrões de qualidade torna-se um desafio para a 

educação superior que forma tais profissionais e que deverão estar qualificados 

para este novo tempo.            

          Simon Schwartzman, em entrevista concedida à Revista Escolas 

Médicas Brasil (Edição 119, 2008), quando perguntado se é possível massificar 

a educação superior sem perder a qualidade respondeu: 

  
É claro que essas instituições perdem em qualidade. Há tentativas de 
reverter isso, mas é óbvio que estudar em uma butique é muito melhor 
do que estudar em uma loja massificada. Algumas faculdades 
particulares seguem o caminho de criar suas "butiques" com salas 
pequenas, poucos alunos, maior contato com os professores, que são 
de tempo integral, mas caríssimas. E os alunos de classes mais altas já 
estão preferindo essas universidades às públicas. Em áreas como 
Direito, Administração - em especial em áreas ligadas a negócios - as 
universidades privadas estão ocupando um espaço muito importante 
(SCHWARTZMAN, 2008). 
 

          Sobre esta questão, é necessário avaliar a qualidade do trabalho de 

todos os que estão envolvidos na educação superior, ou seja, é a qualificação 

deste trabalho poderá transformar quantidade em qualidade com distintas 

ênfases.  

          O termo avaliação permite uma série de significados quando se trata de 

educação, sobretudo quando aplicadas em contextos sócio-econômico-

culturais diversificados como no Brasil, e está ligado à busca por medição e 

ponderação. Isto significa que as medidas podem indicar o rendimento de um 

aluno ou de uma determinada turma ou de uma IES e podem, também, ser 

usadas para contribuir ou subvencionar ações futuras. A ideia de avaliação 

está atrelada a um julgamento de valores sobre determinadas características 
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evidenciadas, sendo possível que tais valores estejam baseados, de forma 

parcial, em dados quantitativos.  

          Dias Sobrinho (2002), diz que a avaliação se realiza como controle 

hierarquizado não somente nos níveis internos, como também controle de 

produtos ou rendimentos, através de exames nacionais e outros procedimentos 

burocráticos legais. Segundo o autor, desde a década de 1990, tem havido um 

aumento do número de pessoas e entidades que estão interessadas pela 

quantidade e qualidade dos insumos, processos, produção e resultados das 

atividades de ensino, pesquisa e serviços das IES. A qualidade e a garantia da 

qualidade se tornaram palavras centrais nas transformações que ocorrem na 

educação superior e em sua política de avaliação. 

           

2.3 O Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) 

 

          O Sinaes foi criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 (ANEXO 

B) com o objetivo de assegurar um processo nacional de avaliação das IES, 

dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, e 

tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação 

da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional 

e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das IES, por 

meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional.  

          O processo de avaliação do Sinaes, ao analisar as IES, os cursos e o 

desempenho dos estudantes leva em consideração aspectos como ensino, 

pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo 

docente. O Sinaes reúne informações do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade) e das avaliações institucionais e dos cursos. As 

informações obtidas são utilizadas para orientação institucional de 

estabelecimentos de ensino superior e para embasar políticas públicas. Os 

dados também são úteis para a sociedade, especialmente aos estudantes, 

como referência quanto às condições de cursos e instituições (Brasil, 2012).           
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          O Sinaes sucedeu as modalidades de avaliação até então vigentes para 

a educação superior, como o ENC (Exame Nacional de Cursos), instituído na 

metade da década de 1990. De acordo com Verhine e Dantas: 

[...] o governo brasileiro iniciou um processo gradual de implementação 
de um sistema de avaliação da educação superior. O processo teve 
início em 1995 com a lei 9.131 que estabeleceu o Exame Nacional de 
Cursos (ENC), a ser aplicado a todos os estudantes concluintes de 
campos de conhecimento pré-definidos. Leis subsequentes incluíram 
no sistema o Censo de Educação Superior e a Avaliação das 
Condições de Ensino (ACE), através de visitas de comissões externas 
às instituições de ensino, mas o ENC, popularmente conhecido como o 
Provão permaneceu no centro desse sistema. Ainda que inicialmente 
boicotado em muitos campi, esse exame tornou-se parte da cultura da 
educação superior no Brasil, levando a resultados que permitiram a 
classificação anual de cursos, baseada em uma escala de cinco níveis, 
A a E. Esses conceitos forneceram feedback para os cursos e 
instituições quanto ao desempenho relativo de seus estudantes e 
ajudaram a orientar os futuros ingressantes em relação à escolha do 
curso e da instituição que o oferecia. Entretanto, apesar do crescimento 
do Provão (de 3 áreas de conhecimento testadas em 1995 para 26 em 
2003) e da sua larga aceitação, ele foi veementemente criticado por 
muitos, incluindo os membros da comunidade acadêmica e 
especialistas em avaliação. A mudança do Provão foi amplamente 
debatida durante a campanha presidencial de 2002 e, logo após o novo 
presidente (Luiz Inácio Lula da Silva) ter assumido o cargo, sua 
administração anunciou a formação de uma comissão cujo trabalho 
teve como objetivo sugerir mudanças significativas ao sistema de 
avaliação centralizado no Provão. Em agosto de 2003, a comissão 
propôs um novo sistema, chamado SINAES (Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior) que, após um período de discussão e 
negociação no Congresso, foi formalmente instituído através de uma lei 
federal aprovada em abril de 2004.  Esse novo sistema incluía uma 
diferente abordagem para o exame de cursos, chamada Enade (Exame 
Nacional de Avaliação do Desempenho de Estudante) (VERHINE E 
DANTAS). 
 

          Segundo Dias Sobrinho (2010), mais que uma mudança de instrumentos, 

o Sinaes pretende operar com outro paradigma de avaliação, cujo principal 

foco era a instituição como um todo. O curso e o aluno são avaliados não mais 

de forma isolada, mas em função da totalidade institucional. Assim, de acordo 

com o autor, não é suficiente avaliar somente o ensino ou averiguar o 

desempenho dos estudantes em um exame. O Sinaes recupera o conceito 

mais complexo de educação superior, cuja maior referência é a sociedade, 

prevalecendo o princípio de educação como bem e direito humano e social, 

dever do Estado, independentemente de que seja oferecida e mantida pelo por 

ele ou pela iniciativa privada.  
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          Destarte, segundo o autor, a educação não é concebida como 

mercadoria, pois a referência é a sociedade, e o objeto de sua avaliação vai 

muito além da capacitação para o mercado (DIAS SOBRINHO, 2010, p.209). 

          De acordo com o art. 3º da Lei que instituiu o Sinaes, a avaliação das 

instituições de educação superior terá por objetivo identificar o seu perfil e o 

significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, 

projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre 

elas obrigatoriamente as seguintes: 

 I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; II – a política 
para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 
para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 
monitoria e demais modalidades; III – a responsabilidade social da 
instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, 
da produção artística e do patrimônio cultural; IV – a comunicação com 
a sociedade; V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente 
e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 
desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; VI – 
organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 
relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 
comunidade universitária nos processos decisórios; VII – infra-estrutura 
física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 
informação e comunicação; VIII – planejamento e avaliação, 
especialmente os processos, resultados e eficácia da auto-avaliação 
institucional; IX – políticas de atendimento aos estudantes; X – 
sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior 
(BRASIL, 2004). 
 

          Com relação à avaliação de cursos o art. 4º da mesma Lei cita que: 

A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as 
condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as 
relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à 
organização didático-pedagógica. [...] § 2o A avaliação dos cursos de 
graduação resultará na atribuição de conceitos, ordenados em uma 
escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto 
das dimensões avaliadas (BRASIL, 2004). 
 

          A avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos de graduação 

será realizada mediante aplicação do Enade. O art. 5º da Lei 10.861 cita que:  

§ 1o O Enade aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos 
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 
respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às 
exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas 
competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico 
de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras 
áreas do conhecimento. [...] § 4o A aplicação do Enade será 
acompanhada de instrumento destinado a levantar o perfil dos 
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estudantes, relevante para a compreensão de seus resultados.  [...] § 
8o A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no ENADE 
será expressa por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 
(cinco) níveis, tomando por base padrões mínimos estabelecidos por 
especialistas das diferentes áreas do conhecimento. § 11. A introdução 
do ENADE, como um dos procedimentos de avaliação do SINAES, 
será efetuada gradativamente, cabendo ao Ministro de Estado da 
Educação determinar anualmente os cursos de graduação a cujos 
estudantes será aplicado (BRASIL, 2004).  
           

          Os processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), que é o 

órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sinaes.  

          De acordo com Trindade (2007): 

O processo de disseminação e implantação do Sinaes se construiu em 
interação permanente com as IES vinculadas ao governo federal 
(públicas e privadas), com entidades coletivas de reitores e dirigentes 
de IES, associações acadêmicas e entidades da sociedade civil. 
Recuperar e fortalecer a cultura de avaliação no campo da educação 
superior tornou-se uma prioridade para a Conaes que buscou 
disseminar por todos os meios: reuniões, colóquios, palestras, 
seminários, debates, circulação de documentos de diretrizes, 
metodologias e instrumentos, informes e portal eletrônico, 
conferências, palestras, painéis, debates e difusão de artigos 
(TRINDADE, 2000, p.47). 
 

          As informações obtidas através do processo de avaliação podem ser 

utilizadas para orientação institucional das IES e para embasar políticas 

públicas relativas à educação superior. Os dados coletados também são úteis 

para a sociedade, especialmente para os alunos que os tomam como 

referência quanto às condições de cursos e de IES.  

         A importância do Sinaes para a educação superior pode ser conferida 

pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, cujo art. 1º dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de IES, citando 

que: 

1. A regulação será realizada por meio de atos administrativos 
autorizativos do funcionamento de instituições de educação superior 
e de cursos de graduação e sequenciais. 2. A supervisão será 
realizada a fim de zelar pela conformidade da oferta de educação 
superior no sistema federal de ensino com a legislação aplicável. 3. A 
avaliação realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
superior - Sinaes constituirá referencial básico para os processos de 
regulação e supervisão da educação superior, a fim de promover a 
melhoria de sua qualidade (BRASIL, 2006). 

 
          Segundo o Inep, a avaliação está relacionada: 

1. à melhoria da qualidade da educação superior; 2. à orientação 
da expansão de sua oferta; 3. ao aumento permanente da sua 
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social; 4. ao 
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aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 
instituições de educação superior, por meio da valorização de sua 
missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à 
diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 
institucional (BRASIL, 2012). 

 
          Em seu conjunto, os processos avaliativos da educação superior 

constituem um sistema que deve permitir a integração das diversas dimensões 

da realidade avaliada, assegurando as coerências conceitual, epistemológica e 

prática, bem como o alcance dos objetivos dos diversos instrumentos e 

modalidades. 

          Destarte, verifica-se que o poder público não atua apenas e tão somente 

no controle prévio ou durante o processo de credenciamento de uma IES ou de 

autorização de curso; ele atua, também, no controle e fiscalização a posteriori e 

de forma permanente, com o intuito de garantir a melhoria de qualidade de 

ensino. 

          De acordo com Dias Sobrinho (2010), por meio de todos estes 

instrumentos, há a intenção de avaliar os compromissos sociais assumidos 

pelas IES, sobretudo as ações que contribuem para a realização dos projetos 

nacionais. 

          Nessa perspectiva, o Sinaes valoriza os temas da pertinência, relevância 

social, democratização do acesso e da permanência dos estudantes 

provenientes de setores sociais tradicionalmente excluídos (DIAS SOBRINHO, 

2010, p.211). 

          Percebe-se, portanto, que a expansão e a democratização da educação 

superior verificada nos últimos anos vem acompanhada de uma importante 

mudança no sistema de avaliação proposta pelo Sinaes, que se preocupa, 

também, com questões sociais, com o novo perfil da população estudantil, com 

o mundo do trabalho e com a autonomia das IES.    

          Sobre isso, M. Martins (2010) cita que, em seus fundamentos, o Sinaes 

equilibra a regulação em perspectiva que enseja cultura de avaliação 

fortalecedora da autonomia e identidade institucionais. Para a autora: 

É na implantação do Sinaes que paulatinamente emergem medidas 
passíveis de, se não descaracterizar, imprimir um outro sentido a 
seus fundamentos e orientações iniciais. Tais medidas são, 
geralmente, justificadas pelo gigantismo e heterogeneidade do 
sistema de educação superior brasileiro (M. MARTINS, 2010, p.111). 
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2.4 O Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) 

 

          O Enade integra o Sinaes, assim como a avaliação institucional e a 

avaliação dos cursos de graduação. O Exame é uma forma de avaliar o curso e 

a IES por meio do desempenho dos alunos na prova. O seu resultado é um 

indicador de qualidade que serve de referência para o ciclo avaliativo do 

Sinaes. O Enade é um instrumento avaliativo, aplicado trienalmente a cada 

curso de graduação, que avalia o grau de conhecimento dos estudantes em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas respectivas diretrizes 

curriculares, além de suas habilidades e competências (BRASIL, 2005).  

          O Enade é composto por quatro partes: 

1. O questionário do Estudante (ANEXO C) é um dos instrumentos de 

coleta de informações do Enade e tem como objetivo colher dados e 

informações sobre o perfil socioeconômico do aluno. Este 

questionário é obrigatório e deve ser respondido de forma eletrônica, 

através do site do Inep (http://enade.inep.gov.br). Após o 

preenchimento do questionário, o estudante toma conhecimento do 

local onde será aplicada a prova. 

          Segundo o manual do Enade, publicado pelo Inep:  

A participação na pesquisa desenvolvida por meio do 
Questionário do Estudante é de grande relevância para o 
conhecimento do perfil do estudante avaliado pelo Sinaes. É 
importante às IES o desenvolvimento de ações voltadas ao 
esclarecimento e orientação ao estudante sobre a oportunidade 
de manifestar a própria opinião acerca do curso que frequenta, 
bem como sobre as impressões pessoais da sua IES. Destaca-
se, por fim, que a Portaria Normativa nº. 40/2007, em sua atual 
redação, obriga o estudante à participação no Questionário do 
Estudante, haja vista o cálculo de indicadores educacionais a 
partir dos resultados do Enade considerar variáveis coletadas 
por meio do Questionário do Estudante (BRASIL, 2012). 

 

2. O questionário do Coordenador de Curso é destinado a coletar dados 

e informações para a definição do perfil do curso de graduação; 

Ainda conforme o Manual do Enade, publicado pelo Inep: 

O Questionário do Coordenador é de participação voluntária. 
Contudo, dada a sua relevância e contribuição ao processo de 
avaliação da educação superior no âmbito do Sinaes, é 
importante o acompanhamento da IES quanto à observação do 
prazo para esta atividade e da apresentação de respostas 
pelos seus coordenadores de cursos (BRASIL, 2012). 
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3. O Exame propriamente dito, que é composto por questões de formação 

geral e específica (10 e 30, respectivamente), sendo 35 de múltipla 

escola e cinco discursivas;  

4. O questionário de percepção da prova, composto por nove questões que 

visam levantar a opinião do aluno sobre a qualidade e a adequação do 

Exame.    

            Os resultados do Enade geram dois relatórios, que são disponibilizados 

pelo portal do Inep através do site 

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/ (BRASIL, 2012). Estes 

relatórios são:  

1. Relatório de Curso - cujas informações traduzem os resultados obtidos a 

partir da análise do desempenho e do perfil dos estudantes de um determinado 

curso avaliado pelo Enade. Mesmo considerando as limitações que os 

instrumentos utilizados podem apresentar enquanto mecanismo de avaliação 

de curso, o Inep está convencido que os dados relativos aos resultados da 

prova e a opinião dos estudantes podem ser úteis para orientar as ações 

pedagógicas e administrativas da instituição e do curso, uma vez que se 

constituem em importantes referências para o conhecimento da realidade 

institucional e para a permanente busca da melhoria da qualidade da 

graduação, aspectos que ratificam o caráter integrativo inerente à avaliação 

(BRASIL, 2012). 

2. Relatório da Instituição de Educação Superior - que apresenta as 

informações que possibilitam aos dirigentes das instituições uma visão ampla 

dos resultados do Enade gerados a partir da participação do conjunto dos 

cursos de sua instituição. Os dados apresentados possibilitam comparações, 

entre outras, de IES que compartilham a mesma organização acadêmica, a 

mesma categoria administrativa, a mesma região e a mesma Unidade da 

Federação, traduzindo-se em subsídios fundamentais para a análise e 

avaliação das políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 

2012).         

          De acordo com o Inep: 

O Enade foi aplicado em 25/11/2012, em todo o país, com a 
participação de 469.478 de estudantes concluintes de cursos 
superiores de graduação ou tecnológicos, das áreas do conhecimento 
avaliadas na edição 2012. Esse número corresponde a 79,9% dos 
587.351 estudantes habilitados e inscritos pelas respectivas 
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Instituições de Educação superior (IES) para participar da prova. No 
total, houve 118.056 estudantes ausentes, caracterizando, portanto, 
uma abstenção de 20,1%. Em 2012 foram avaliados estudantes 
concluintes dos cursos de bacharelado em Administração; Ciências 
Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação Social; Design; 
Direito; Psicologia; Relações Internacionais; Secretariado Executivo; 
Turismo; e dos cursos superiores Tecnologia em Gestão Comercial; 
Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Logística; 
Marketing e Processos Gerenciais. Entre as áreas avaliadas, 
Psicologia foi a que registrou o menor índice de abstenção (11,2%). A 
seguir, vieram Direito e Secretariado Executivo, cujos alunos 
ausentes foram, em ambos os casos, 15,4%. Já o curso com maior 
número de faltosos foi o de Tecnologia em Marketing, com 31% de 
abstenção (BRASIL, 2012).       

          O Exame, como instrumento de avaliação, permite a criação de 

indicadores de qualidade das IES e de seus respectivos cursos, cujos dados 

autorizam ao MEC tomar decisões relativas às atividades de regulação, por 

meio dos quais são credenciadas ou recredenciadas IES, autorizados, 

reconhecidos e renovados os reconhecimentos de cursos. Com efeito, o 

desempenho insatisfatório de um curso (conceito inferior a 3, em escala que 

varia de 1 a 5), por exemplo, pode levar o MEC a tomar medidas de caráter 

corretivo de problemas apontados até a abertura de processo administrativo 

cujo resultado pode ser aplicação de penalidades. 

          Os resultados obtidos por meio do Enade são levados em conta na 

composição de índices de qualidade relativos aos cursos e às instituições, 

como o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC). 

Caso ocorra um desempenho insatisfatório dos estudantes, deverá haver um 

processo de supervisão no qual as IES necessitem adotar medidas para 

sanear as deficiências apontadas durante a avaliação.      

          A nota dos concluintes no Enade corresponde à nota final que dá origem 

ao Conceito Enade. Portanto, para cada curso é composta por: 75% da nota 

dos alunos concluintes no componente específico do Enade e 25% da nota dos 

mesmos alunos no componente de formação geral do Enade. É importante 

dizer que as notas que entram no cômputo de Nota dos Concluintes são as 

notas padronizadas e já transformadas na escala de 1 a 5 (BRASIL, 2012). 

          É interessante notar que o resultado (nota) final do Enade integra um 

indicador que mostra a diferença entre os desempenhos no Exame de alunos 

egressos de dois cursos de graduação de duas instituições distintas e que não 

depende somente das diferenças de qualidade entre esses cursos. As 

diferenças em relação ao perfil dos alunos de ambos os cursos ao ingressar na 
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educação superior também influenciam as diferenças nos resultados (BRASIL, 

2012). 

           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 

médios obtidos pelos concluintes das demais instituições que possuem 

estudantes de perfil semelhante ao seu. Para tanto, o IDD, como o próprio 

nome já diz, é resultante da diferença entre o desempenho médio obtido no 

Enade pelos alunos concluintes de um curso e o desempenho médio que era 

esperado para esses mesmos alunos, dadas as informações existentes sobre o 

perfil dos ingressantes desse curso (BRASIL, 2012). 

           Os fatores que determinam o desempenho médio dos estudantes 

concluintes de um determinado curso podem ser separados, por hipótese, em 

três parcelas: a primeira determinada pelas características de ingresso destes 

alunos concluintes em termos de aprendizagem; outra determinada pela 

qualidade da formação oferecida pelo curso; e, por fim, um termo de erro que 

capta os outros elementos que afetam o desempenho do aluno (BRASIL, 

2012). 

          Obtido o IDD, o passo seguinte, como para demais variáveis, é 

padronizá-lo e transformá-lo, para dar origem à Nota Padronizada do IDD, um 

valor entre 1 e 5. Quando não for possível atribuir um IDD para um curso, a 

Nota Padronizada do IDD recebe o mesmo valor da Nota Padronizada de 

Concluintes para este curso para o cálculo do CPC (BRASIL, 2012). 

          Posteriormente foram criados novos indicadores, como o CPC, através 

da Portaria nº 4 de 5 de agosto de 2008 e o IGC, pela Portaria Normativa nº 12, 

de 5 de setembro de 2008.  O CPC vai de 1 a 5 e, como o próprio nome diz, é 

um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país. O CPC é 

divulgado anualmente, junto com o Enade. Operacionalmente, cursos que 

obtiverem CPC 1 e 2 serão automaticamente incluídos no cronograma de 

visitas dos avaliadores do Inep. Os demais casos, ou seja, cursos com conceito 

igual ou maior que 3, podem optar por não receber a visita dos avaliadores e, 

assim, transformar o CPC em conceito permanente (BRASIL, 2012).  

          O CPC é composto por diferentes variáveis (Enade 30%, IDD 30% e 

insumos 40%). Estas variáveis traduzem resultados da avaliação de 
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desempenho de estudantes (Enade e IDD), infraestrutura e instalações, 

recursos didático-pedagógicos e corpo docente (insumos). As variáveis 

utilizadas em sua composição foram retiradas do Enade, incluindo o IDD e o 

questionário socioeconômico e do Cadastro de Docentes (BRASIL, 2012) 

          O IGC foi criado devido à necessidade de se ter um indicador que 

refletisse a qualidade da instituição como um todo, resultante do processo de 

avaliação, que levasse em conta todos os cursos avaliados e as características 

físicas e acadêmicas da instituição (BRASIL, 2012). 

          Em síntese, este capítulo aborda questões sobre avaliação e qualidade 

na Educação Superior no Brasil, suas políticas e instrumentos de avaliação, o 

Plano Nacional de Educação (PNE), o Sinaes, suas características e objetivos, 

e o Enade. 

         Mostra a implementação do Sinaes que tem como um de seus objetivos 

avaliar a qualidade de cursos de graduação das IES no Brasil a partir da 

expansão e democratização do acesso à educação superior percebida nos 

últimos anos e os avanços da política de avaliação implementada a partir de 

2004. 

        Em especial apresenta o Enade, foco desta pesquisa que consiste em 

analisar a percepção dos alunos concluintes do curso de Administração da 

Faculdade Don Domênico e compreender como esta avaliação repercute nesse 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

CAPÍTULO III – CAMINHOS DA PESQUISA: A VOZ DOS SUJEITOS 

 

 

Neste capítulo são descritos os processos metodológicos utilizados no 

estudo, seu contexto, a elaboração e aplicação do questionário, o tratamento 

dado à coleta de dados e a análise dos resultados. 

 

3.1 Estudo de caso: considerações 

 

Considera-se estudo de caso uma forma de aprofundar uma unidade 

individual que serve para responder às perguntas formuladas pelo pesquisador. 

De acordo com Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que 

compreende um método que abrange tudo em abordagens especificas de 

coletas e análise de dados. 

O estudo de caso é útil quando o fenômeno a ser pesquisado é amplo e 

não pode ser estudado fora do contexto no qual ocorre naturalmente. Através 

do estudo de caso os sujeitos pesquisados expressam sua opinião sobre 

determinado assunto, utilizando suas próprias interpretações. 

 Nesse trabalho, inicialmente foram determinados seus objetivos e, a 

partir deles, verificou-se a necessidade de se identificar elementos relevantes 

para sua realização e de descobrir os melhores caminhos para se fazer a 

investigação. 

Assim, de acordo com a proposta desta dissertação, ao se investigar o 

Enade sob a ótica de alunos de um curso de bacharelado em Administração e 

sua repercussão em uma IES específica, decidiu-se trabalhar com 

procedimentos metodológicos que obtivessem respostas que se procuram nas 

questões investigativas. O estudo de caso, aliás, estudo de um caso (ANDRÉ, 

2008), revelou-se o mais adequado devido à proposta apresentada em seu 

projeto, base sobre a qual a análise é feita, relacionando-se as informações 

obtidas com as proposições nele estabelecidas. 

A pesquisa adotou como procedimento metodológico o estudo de caso 

que descreve um conjunto de determinados entendimentos ou de 

conhecimentos específicos de um grupo de estudantes a respeito do Enade, 
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compartilhados entre si, apresentando suas características, interessada no 

ponto de vista destes sujeitos, concluintes do curso de bacharelado em 

Administração em junho de 2013. Justifica-se a escolha desse tipo de 

metodologia porque se pretende entender um caso particular levando-se em 

conta o contexto do curso e de seus estudantes. 

Para Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave. 

Segundo os autores, a presença do pesquisador, no ambiente onde se 

desenvolve a pesquisa, é de extrema importância, uma vez que o fenômeno 

estudado só pode ser compreendido de maneira abrangente, se observado no 

contexto onde ocorre, visto que o mesmo sofre a ação direta desse ambiente. 

Segundo André (2008), estudos de caso vêm sendo usados há muito 

tempo em diferentes áreas de conhecimento, tais como sociologia, 

antropologia, medicina, psicologia, serviço social, direito, administração, com 

variações quanto aos métodos e finalidades. A autora ressalta que, em 

educação, os estudos de caso aparecem em manuais de metodologia de 

pesquisa das décadas de 1960 e 1970, mas com um sentido muito estrito: 

estudo descritivo de uma unidade seja ela uma escola, um professor, um grupo 

de alunos, uma sala de aula. Estudos de caso são, em geral, incluídos entre os 

modelos pré-experimentais de pesquisa, com o objetivo de exploração inicial 

de uma temática, que se destinam a levantar informações ou hipóteses para 

futuros estudos.  

Com base em André (2008), Yin (2001) e Goldenberg (2004), constatou-

se que o estudo de caso se constituiria na melhor metodologia de pesquisa por 

possibilitar a identificação de aspectos que pudessem se articular com outros, 

como dados socioeconômicos dos estudantes, dados da IES e do município, 

possibilitando a construção de informações e conhecimentos capazes de 

responder às questões investigadas. 

 André (2008) destaca que:  

em educação, os estudos de caso aparecem em manuais de 
metodologia de pesquisa das décadas de 1960 e 1970, mas com um 
sentido muito estrito: estudo descritivo de uma unidade seja ela uma 
escola, um professor, um grupo de alunos, uma sala de aula. Nesses 
manuais os estudos de caso são, em geral, incluídos entre modelos 
pré-experimentais de pesquisa, com objetivo de exploração inicial de 
uma temática, ou seja, destinam-se a levantar informações ou 
hipóteses para futuros estudos. Essa visão de estudo de caso, como 
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uma fase preparatória para um trabalho posterior de pesquisa, mais 
completo, parece ter inspirado muitos pesquisadores da área de 
educação, que classificam seus trabalhos como estudos de caso, 
mas que são de fato estudos de um caso, e não estudos de caso 
(ANDRÉ, 2008, p.13). 

 
Yin (2001) considera o estudo de caso como uma das formas de se 

realizar uma pesquisa quando se tem o “como” e o “por quê” como questões 

centrais, cujo enfoque está em um fenômeno contemporâneo dentro de algum 

contexto de vida real, como ocorre nesta investigação. Segundo o autor, estudo 

de caso é: 

[...] uma investigação científica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
claramente definidos; enfrenta uma situação tecnicamente única em 
que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados 
e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidência. Além 
disso, beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições 
teóricas para conduzir a coleta e análise dos dados (YIN, 2001, p.32-
33). 

          Esta pesquisa procura reunir o maior número possível de informações, 

em função das questões e proposições orientadoras do estudo, por meio de 

técnicas de levantamento de dados e evidências. Assim, consiste em uma 

investigação de um grupo de estudantes e tem como objetivo subsidiar a 

análise do contexto e dos processos envolvidos no fenômeno estudado. A 

investigação busca colher dados sobre a percepção dos alunos sobre a IES e o 

Enade, sobre o curso de Administração, além de dados socioeconômicos dos 

sujeitos pesquisados. Em se tratando de uma pesquisa em nível de mestrado, 

acredita-se que este trabalho enquadre-se como “estudo de um caso”, como 

mencionado por André (2008). 

         Segundo (Yin, 2001), um estudo de caso envolve três fases distintas: 

1.  a escolha do referencial teórico sobre o qual se pretende trabalhar, 
a seleção dos casos e o desenvolvimento de protocolos para a coleta 
de dados; 2. a condução do estudo de caso, com a coleta e análise 
de dados, culminando com o relatório do caso; 3. a análise dos dados 
obtidos à luz da teoria selecionada, interpretando os resultados. 

          Para o autor, em um primeiro momento, o estudo de caso deve atentar 

para o desenvolvimento do protocolo, documento formal que contém os 

procedimentos, os instrumentos e as regras gerais a serem adotados no estudo 

e sobre os quais seja destacada a visão geral do projeto, com tema do mesmo, 

questões de estudo e leituras norteadoras e os procedimentos a serem 



62 
 

adotados para coleta dos dados, como observação em campo, entrevistas, 

análise documental (questionário), dentre outros.  

          No segundo momento, de acordo com o autor, devem ser colhidas 

evidências para compor o material sobre o caso, ou seja, a análise de 

documentos, o desenvolvimento de entrevistas junto aos sujeitos relacionadas 

ao caso, de observações ou mesmo da utilização de artefatos, como câmeras 

de gravação. O fundamental, nesta fase, é a utilização de várias fontes de 

evidências, como a triangulação de dados, de avaliadores, de métodos ou 

mesmo de teorias ou perspectivas diferentes que possam estar explicando os 

dados. Quando não são usadas múltiplas fontes de evidências, pode-se 

propiciar alguns dos erros como generalizações. 

          No terceiro e último momento do estudo são buscadas a categorização e 

a classificação dos dados, levando-se em conta as proposições iniciais do 

estudo. De acordo com Yin (2001), ainda que haja várias estratégias para esta 

etapa, duas gerais são propostas: 

1. basear a análise em proposições teóricas, organizando-se o 
conjunto de dados com base nas mesmas e buscando evidências 
das relações causais propostas na teoria; 2. desenvolver uma 
estrutura descritiva que ajude a identificar a existência de padrões de 
relacionamento entre os dados.  

Nesta investigação, o pesquisador que conduz o estudo de caso é 

coordenador do curso da IES estudada. No entanto, foram tomados os devidos 

cuidados para se evitar contaminações das análises e interpretações, fruto de 

impressões e juízos de valor, atentando-se, exclusivamente, ao trabalho de 

pesquisa científica, objetivando a compreensão e a possível solução das 

questões investigativas já mencionadas, sem qualquer intervenção. Yin (2001), 

considera que o estudo de caso seja uma estratégia escolhida a partir do 

momento em que sejam examinados acontecimentos contemporâneos e 

quando não se pode manipular comportamentos relevantes.  

          O autor cita que o estudo de caso, como outras estratégias de pesquisa, 

representa uma maneira de se investigar um tópico empírico seguindo-se um 

conjunto de procedimentos pré-especificados. 

O estudo de caso é uma investigação empírica que se baseia no 

raciocínio indutivo que depende fortemente do trabalho de campo que não é 

experimental e baseia-se em fontes de dados múltiplas e variadas e este, em 
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questão, envolve alunos do curso de bacharelado em Administração. Como 

apresentado, o investigador exerce a função de coordenador, o que gerou 

interesse pela pesquisa para enveredar por um caminho de investigação que 

conduzisse à compreensão do caso. Espera-se que este estudo possa 

contribuir para um melhor entendimento sobre o Enade, através de uma 

compreensão mais ampla da sua repercussão em relação aos alunos do 

Curso. 

O tema despertou interesse do autor em conhecer ou identificar os 

impactos e a repercussão do Enade sobre os alunos concluintes no 

bacharelado em Administração, sobretudo para analisar se esses alunos 

entendem o Exame como uma ferramenta útil de avaliação de conhecimentos 

adquiridos durante o curso ou apenas uma como uma obrigatoriedade do MEC 

para a obtenção do certificado de conclusão ou diploma.   

 As proposições desta pesquisa, já mencionadas, estão de acordo com a 

metodologia investigativa, uma vez que já foi desenvolvida a fundamentação  

apresentada nos Capítulos I e II. 

          Com base em aportes e nos objetivos da pesquisa, foi necessário decidir 

qual estratégia de coleta de evidências seria mais adequada. Assim, após 

várias análises e discussões, foi traçado um caminho adaptado às 

necessidades do tema de pesquisa. Os dados para estudos de caso podem se 

basear em muitas fontes de evidências. Esta investigação baseia-se em 

aplicação de questionário e de análise documental que inclui legislação, 

diretrizes e outros documentos como Projeto Pedagógico de Curso, dados do 

Censo da Educação Superior e sociodemográficos locais. 

          A pesquisa é uma atividade criativa e como tal pode requerer conjugação 

de algumas fases em determinados momentos. Segundo André (2008): 

As abordagens qualitativas de pesquisa se fundamentam numa 
perspectiva que valoriza o papel ativo do sujeito no processo de 
produção de conhecimento e que concebe a realidade como uma 
construção social. Assim, o mundo do sujeito, os significados que 
atribui às suas experiências cotidianas, sua linguagem, suas 
produções culturais e suas formas de interações sociais constituem 
os núcleos centrais de preocupação dos pesquisadores. Se a visão 
de realidade é construída pelos sujeitos nas interações sociais 
vivenciadas em seu ambiente de trabalho, de lazer, na família, torna-
se fundamental uma aproximação do pesquisador a essas situações. 
De acordo com esses pressupostos, o plano inicial da pesquisa vai 
assumir contornos mais definidos no contato do pesquisador com a 
situação a ser investigada. A fase exploratória torna-se, pois, 
importante para delinear melhor o objeto de estudo. A fase 
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exploratória é o momento de definir a(s) unidade(s) de análise – o 
caso -, confirmar – ou não – as questões iniciais, estabelecer os 
contatos iniciais para entrada em campo, localizar os participantes e 
estabelecer mais precisamente os procedimentos e instrumentos de 
coleta de dados (ANDRÉ, 2008, p.47-48). 

 
          De acordo com a autora, o estudo de caso começa com um plano muito 

incipiente, que vai se delineando mais claramente à medida que o estudo 

avança. Esta pesquisa teve como ponto inicial a delimitação de uma 

problemática que, com o decorrer do tempo, traduziu-se em questões que 

foram discutidas e analisadas e que foram se modificando conforme o estudo 

caminhava. Assim, foi elaborado um questionário (APÊNCICE A) como 

instrumento de coleta de dados para a pesquisa, constituído por uma lista 

ordenada de perguntas aplicadas aos respondentes selecionados, estudantes 

concluintes do curso de Administração que prestaram o Enade no final de 

2012.  

 

3.2 O trabalho de campo 

 

 O pesquisador solicitou primeiramente à direção acadêmica da 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico a autorização para 

que tais estudantes pudessem responder ao questionário, bem como citar o 

nome da IES no trabalho. Posteriormente, foi solicitada a relação dos alunos 

que seriam investigados por meio de um questionário.  

 A escolha de um questionário se deu por ser ele um instrumento útil 

quando um investigador pretende recolher informações sobre um determinado 

tema. Destarte, por meio da aplicação de um questionário a um público-alvo 

previamente selecionado, é possível recolher informações que permitam 

conhecer melhor suas características. Para Goldemberg (2004), a importância 

do questionário é também a facilidade de se interrogar um elevado número de 

pessoas, num espaço de tempo relativamente curto.   

 Com relação à pesquisa, discutiu-se ainda que, para se elaborar e 

administrar o inquérito por questionário, não se poderia esquecer da relação 

que havia entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados. Era, pois, necessário 

verificar a linguagem e o tom das questões que estivessem constituindo o 
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questionário, além do cuidado e dos critérios na hora de formular as questões, 

bem como na sua apresentação.  

 Quando o questionário foi elaborado analisou-se também a importância 

de se conhecer algumas características dos sujeitos pesquisados. O conjunto 

de questões foi estudado e organizado de forma lógica para se evitar que os 

respondentes fizessem indagações irrelevantes e, também, estudou-se uma 

estrutura (ou formato), que não fosse demasiada confusa ou complexa, 

evitando-se questões muito longas. 

 Considerando o contexto desta pesquisa e sua vertente aqui já 

mencionada, o Enade sob a ótica dos alunos de Administração, o questionário 

foi aplicado a um grupo de 30 estudantes, concluintes do curso em junho de 

2013 e que prestaram o Exame em 25 de novembro de 2012. Percebeu-se 

que, na abordagem com os alunos, não houve nenhuma resistência; pelo 

contrário, os alunos apresentaram cortesia e interesse em participar da 

pesquisa, respondendo ao questionário com seriedade e interação. Nenhum 

aluno se recusou a respondê-lo. 

          Quando discutida a elaboração do questionário, alguns dados foram 

apontados como de extrema relevância, dada a vertente da pesquisa e, a partir 

disto, formuladas perguntas para: 

a) traçar um perfil socioeconômico dos alunos investigados; 

b) identificar a percepção que eles têm sobre o Enade.  

          No questionário foram utilizadas questões abertas e fechadas. As 

questões abertas procuraram dar condições aos alunos de discorrer 

espontaneamente sobre o que estava sendo indagado, com respostas de livre 

deliberação, com argumentação livre e linguagem própria (APÊNDICE B). Nas  

questões fechadas as respostas foram limitadas entre duas opções: as de 

alternativa única e as de múltipla escolha.  

         De acordo com André (2008), uma vez identificados os elementos- chave 

e os contornos do estudo, o pesquisador pode proceder à coleta de dados, 

utilizando fontes variadas, instrumentos – mais ou menos – estruturados, em 

diferentes momentos e em situações diversificadas. 

          Antes da efetiva aplicação do questionário aos 30 sujeitos pesquisados, 

foi feito um estudo piloto com cinco estudantes que também haviam prestado o 

Enade em 2012, mas que concluíram o Curso no mesmo ano. A este grupo de 
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alunos foi aplicado um questionário composto por 30 perguntas, para que se 

pudessem obter informações como tempo para respondê-lo e identificar 

perguntas que não conduzissem a dados ou respostas relevantes. 

          Este estudo piloto permitiu que pudesse ser avaliado o desempenho e a 

funcionalidade do questionário, que depois foi reformulado, e fazer uma análise 

das respostas para que fossem detectados erros de compreensão, lógica e 

raciocínio. 

          Após o estudo piloto verificou-se que três das questões poderiam ser 

incorporadas às demais. Assim, o questionário final ficou composto por 27 

perguntas, sendo 14 fechadas e 13 abertas. O estudo piloto se deu em maio de 

2013 e a efetiva aplicação do questionário aos 30 sujeitos pesquisados em 

junho do mesmo ano.   

 

3.2.1 Os sujeitos da pesquisa: quem são e como interpretam o Enade 

 

       A análise dos dados colhidos coma aplicação do questionário norteia-se 

por duas grandes dimensões. A primeira de identificação dos sujeitos, 

considera itens de caráter sociodemográficos com o objetivo de apresentar os 

aspectos pessoais, de escolaridade e de atuação profissional. A segunda, 

relacionada ao Enade e ao Curso de Administração, considera a percepção 

dos alunos concluintes sobre o Exame em relação ao realizado no curso, sua 

repercussão, reflexos e contribuições (APÊNDICE C). 

          Quanto à identificação do grupo de estudantes os dados foram 

agrupados em três rubricas ou categorias: identificação, escolaridade e 

situação de trabalho. 

        No questionário aplicado, as questões de número 1 a 16 referem-se ao 

perfil socioeconômico dos sujeitos pesquisados e mostram que 36,7% dos 30 

estudantes têm entre 21 e 25 anos; 36,7% entre 26 e 30 anos; 13,3% entre 31 

e 36 anos e o restante mais de 37. O aluno pesquisado mais jovem tem 21 

anos e os dois mais velhos 45. Percebe-se, portanto, que há uma 

heterogeneidade em relação à idade dos sujeitos pesquisados com 

predominância dos mais velhos (acima de 26 anos), o que indica que sejam 

trabalhadores que primeiro precisaram garantir-se economicamente para 

depois ingressar em um curso superior.  A maioria (66,7%) é do sexo feminino 
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e 33,3% do masculino, o que corrobora com os dados do Censup que indica 

um número maior de mulheres nos cursos superiores no País. 

          Da totalidade dos alunos pesquisados, no que se refere ao estado civil, 

36,7% são solteiros, 36,7% casados, 13, 3% divorciados e 10% têm união 

estável. 

          A maioria (60%) já trabalha com Administração, sendo que 77,7% em 

empresas privadas, 16,6% em organizações públicas e os demais em outros 

tipos de organizações, como ONG. Dos que trabalham, verifica-se que atuam 

em setores diversos como vendas, recepção, financeiro, reservas, gerência, 

supervisão, processamento de dados, atendimento, recursos humanos, 

arquivo, serviços gerais, controle de acesso e crédito. Isso se dá em função da 

pluralidade de opções que o profissional de Administração tem para trabalhar 

em um mercado que permite a ação generalista de quem se gradua nesta área. 

         Com relação a onde e como moram os pesquisados, 47% responderam 

que residem em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos, com pais e/ou 

parentes e apenas 10% moram sozinhos. Nenhum mora em república, 

hospedaria ou pensionato. Dos que moram com a família, 36,7% moram com 

mais duas pessoas, 16,7% com mais uma, 16,7% com mais três, 16,7% com 

mais quatro e 6,6% com mais cinco. 

         Sobre bolsas de estudo, 20% responderam que as têm e 80% que não. 

Quando perguntados em que tipo de escola foi cursado o Ensino Médio, 

66,7% responderam que em escola pública o tempo todo, 13,3% pública 

parcialmente, 16,7% em privada e apenas um dos entrevistados não 

respondeu à pergunta. Isto indica que 80% dos alunos pesquisados são 

oriundos de escolas públicas, o que corrobora com os dados do IBGE que 

aponta os números da educação no município de Guarujá. Segundo o Instituto, 

em 2012 existiam 46.742 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, 

sendo 19.043 em escolas estaduais, 22.673 em escolas municipais e 5.026 em 

escolas privadas. Com relação ao Ensino Médio, havia, em 2012, 12.229 

estudantes matriculados, sendo 11.320 em escolas estaduais e 909 em 

escolas privadas. Os períodos nos quais os entrevistados fizeram e Ensino 

Médio, na maioria é matutino (47,67%) ou vespertino (46,7%). Apenas 6,7% o 

concluíram à noite. A maioria (73,3%) cursou o Ensino Médio tradicional, 20% 

profissionalizante em Administração e 6,67% fizeram EJA (Educação de 



68 
 

Jovens e Adultos) ou curso supletivo. Com relação ao ano em que terminaram 

seus estudos no Ensino Médio, 13,3% responderam que entre 1985 e 1990, 

6,7% entre 1991 e 1996, 16,7% entre 1996 e 2001, 33,3% entre 2002 e 2006 e 

30% entre 2007 e 2009, ou seja, 70% dos alunos pesquisados ficaram sem 

estudar algum tempo antes de ingressar na educação superior sendo que, 

destes, 21,7% mais de dez anos. 

          Sobre a escolaridade do pai (pergunta feita no questionário 

socioeconômico do Enade), 3,3% responderam nenhuma escolaridade, 30% 

ensino fundamental (1º ao 5º ano), 30% ensino fundamental (6º ao 9º ano), 

23,3% ensino médio, 6,7% ensino superior e um aluno não respondeu. Quando 

a pergunta foi sobre o nível de escolaridade da mãe, 6,7% responderam que 

nenhuma, 26,7% ensino fundamental (1º ao 5º ano), 33,3% ensino fundamental 

(6º ao 9º ano), 20% ensino médio e 13,3% ensino superior. Nenhum dos pais 

têm curso de pós-graduação. Estes dados indicam que a maioria dos pais tem, 

no máximo, ensino fundamental e que um pai e duas mães não têm 

escolaridade alguma. É sabido que o grau de escolaridade dos pais sinaliza o 

nível socioeconômico de origem dos pesquisados. 

          A segunda dimensão de análise focaliza o Enade sob a ótica dos 

estudantes e reúne as respostas em duas rubricas: como o Enade repercute 

como instrumento de avaliação de qualidade em âmbito nacional e como 

repercute em âmbito local, ou seja, do curso. 

         Com relação à primeira rubrica (âmbito nacional), 73,3% dos pesquisados 

responderam que se o Enade não fosse obrigatório o fariam 

espontaneamente e 26,7% disseram que não. Os que responderam “sim” 

justificaram que o Exame testa o nível de conhecimento e que gostam de fazer 

provas e contribuir com a IES. Também disseram que o Enade serve para 

comprovar os conhecimentos assimilados durante o curso e ter certeza de que 

a matriz corresponde ao exigido pelo MEC, além de treinar para um posterior 

concurso. Os que responderam “não” justificaram que a prova é muito 

burocrática e não acrescenta nada ou por falta de interesse na prova e porque 

o Enade não serve como avaliação do conhecimento adquirido uma vez que 

não há parâmetro comparativo de como o aluno ingressou na faculdade. Um 

aluno respondeu que a prova pode ser forjada (sic) e o conhecimento na 
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prática não. Também foram justificativas que a prova não traz perguntas claras 

e por ser o Enade um exame longo com muitas horas. 

          Com relação ao Enade como exame nacional, aos sujeitos pesquisados 

foi apresentada uma afirmação sobre a qual deveriam dar sua opinião a 

respeito. Esta afirmação é “A mesma questão do Enade é aplicada a todos os 

estudantes concluintes do curso de Administração no Brasil.” As respostas 

foram variadas sendo que 27 (90%) dos pesquisados julgam ser positiva e 

válida a prática, pois o Enade avalia de modo geral o ensino de todas as IES, 

se elas estão desenvolvendo de forma correta o proposto em seus respectivos 

projetos pedagógicos e que todas as instituições devem se adequar com o 

mesmo conteúdo para se ter um nível mais equilibrado de gestão de ensino 

para quem, de fato, quer ser administrador e que todos os egressos devem ter 

a mesma base, que o Exame é interessante para avaliar todos os alunos, para 

poder verificar se os conteúdos dados em todas as IES são os mesmos uma 

vez que, independentemente de onde se está cursando Administração, os 

conteúdos devem ser similares a todos os alunos e que o Enade pode forçar 

um alinhamento para atingir uma pontuação mais alta, melhorando o nível dos 

formandos. Além disso, justificaram a resposta alegando que o Exame pode 

avaliar todas as IES igualmente, sem causar injustiças. Entretanto, três dos 30 

respondentes disseram que o Enade é injusto, pois cada cidade e cada Estado 

apresentam suas peculiaridades e que se todas as faculdades fossem iguais, a 

mesma prova a todos faria sentido e que por mais que o ensino e o corpo 

docente sejam de extrema qualidade é difícil comparar o ensino de uma IES 

particular com o de uma federal, por exemplo. Um dos pesquisados respondeu 

que “não se pode comparar o ensino de uma USP ou FGV com uma faculdade 

de menor porte, uma vez que o ensino é totalmente diferente e os alunos que 

prestam o Enade podem ser prejudicados”. 

          Outra questão foi se o aluno considera que a avaliação proposta pelo 

Enade possa melhorar a qualidade dos cursos de Administração. 83,3% dos 

respondentes disseram que sim e 16,7% que não. Os que responderam 

afirmativamente justificaram que através das notas é possível saber se os 

conteúdos estão sendo passados da melhor maneira para os alunos, porque 

após a implantação das provas com modelo Enade na faculdade os alunos 

tiveram de estudar mais e que o Exame pode medir o nível de aprendizagem. 
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Além disso, também houve respostas dizendo que a prova foi de alto nível, 

porque os alunos passam a ter mais comprometimento e porque através do 

desempenho dos alunos as IES podem buscar melhorias para seus cursos. 

Também justificaram que se a IES obtiver um resultado negativo poderá rever 

seus métodos de ensino para atingir uma meta melhor, porque se os resultados 

do Enade forem positivos a IES atrairá cada vez mais alunos, ou seja, 

justificativas que indicam que o Enade pode melhorar a qualidade de ensino do 

curso de Administração. Cinco dos sujeitos pesquisados (16,7%) responderam 

“não”, e as justificativas foram que é o aluno que faz seu conhecimento 

aumentar, ou seja, que depende do seu próprio comprometimento, porque o 

Enade propõe uma avaliação extensa e cansativa e que não serve de 

parâmetro para mensurar a real qualidade de ensino de uma IES, porque o 

Enade visa mais ferrar (sic) a faculdade do que avaliar o aluno, porque a 

qualidade dos cursos pode vir da base (do ensino fundamental e médio) e que, 

se for falha, pode acabar interferindo. Um aluno apenas não justificou porque 

não conhece a proposta do Enade. 

         Os alunos também foram arguidos sobre o que mudariam no Enade se 

lhes fosse possível. A maioria (57%) respondeu que mudaria a forma da prova, 

ou seja, que ela fosse menos extensa e mais objetiva, com uma leitura mais 

simples e mais coerente, com mais tempo para ser feita. Três alunos (10%)  

responderam que a prova deveria ser dividida em duas etapas porque por mais 

que saibam fazer “a mente já ficou cansada”. Quatro (13,3%) responderam que 

mudariam a sua obrigatoriedade, ou seja, ficaria facultado ao aluno o direito de 

fazer ou não o Exame. Entretanto, dos 30 alunos, três (10%) responderam que 

não mudariam nada, pois acharam o Exame adequado. 

          Quando perguntados sobre qual a análise de cada um sobre as 

questões do Enade, a maioria dos alunos respondeu que elas foram muito 

complexas e cansativas, difíceis de serem interpretadas e muito extensas, 

embora pertinentes ao curso. Seis dos 30 alunos responderam que a prova foi 

bem elaborada, com questões objetivas e focada no conteúdo visto durante o 

curso.     

        Com relação à segunda rubrica (âmbito local), quando perguntados se 

consideram que os conteúdos vistos durante o curso contribuíram para 

responder às questões do Enade, 43,3% responderam que “sim, 
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completamente” e 56,7% que “sim, parcialmente”. Nenhum aluno respondeu 

“não”. Importante lembrar que os alunos pesquisados, quando prestaram o 

Enade, não eram concluintes. Eles estavam na época terminando o sétimo 

semestre do curso. Aqueles que responderam “sim, parcialmente” justificaram 

por este motivo, ou seja, que algumas questões que caíram no Enade tratavam 

de assuntos que foram vistos depois, como Economia. Um aluno respondeu 

que sua experiência profissional ajudou muito nas respostas. Outro aluno 

respondeu que os conteúdos vistos na faculdade foram repletos de 

informações do dia a dia. Os dados indicam que para estes alunos houve 

associação entre o conteúdo visto durante o curso e outras informações, o que 

mostra como a aplicação, direta ou indireta, da teoria na prática, seja no âmbito 

profissional, seja nas relações diárias de cada um, foi importante na hora de 

responder às questões do Enade, uma vez que o Exame exige, como parte da 

avaliação a interpretação de conceitos. 

          Com relação à pergunta se o pesquisado considera que o Enade tenha 

avaliado a formação recebida no curso, 46,7% responderam que “sim, 

completamente”; 33,3% que “sim, parcialmente” e 20% que “não”. As 

justificativas para a resposta “sim, completamente” foram que o conteúdo 

abrange boa parte do que foi visto no curso e as perguntas são pertinentes, 

porque as questões foram diretamente ligadas ao que aprenderam, pela 

qualidade das questões e porque não são apenas avaliados os alunos, mas 

todo o conjunto, ou seja, a IES, seus profissionais e se os alunos são bem 

orientados. Dos que responderam “sim, parcialmente”, as justificativas foram 

que a maioria dos conteúdos foi abordada no curso, porque considerou que o 

Enade faz perguntas confusas, porque o conteúdo de todo um curso de 

graduação é muito extenso para ser avaliado ao final do mesmo e que deveria 

ser feito em etapas, que houve assuntos não vistos durante os sete semestres 

na faculdade, porque há competências que os alunos têm e que não foram 

exigidas no Exame. Outras justificativas foram que apesar de ser uma prova 

extensa não há como avaliar todo o conteúdo recebido, pelo empenho (ou falta 

dele) das pessoas que compareceram à prova e porque faltaram mais práticas 

em relação a esta avaliação. Já os que responderam “não” justificaram dizendo 

que o Exame não lhes acrescentou nada, ao contrário, muita burocracia para 

um simples exame, porque é uma prova puramente interpretativa com pouco 
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tempo para avaliar a formação de um curso, porque muitos aspectos 

comportamentais de cada aluno podem interferir para o aferimento do 

conhecimento exigido no exame, porque o aluno não foi avaliado no início do 

curso e, portanto, não há parâmetro de comparação e porque o Enade não 

pode tirar conclusões em uma prova apenas, devendo haver uma prova no 

primeiro semestre e uma no último. Além disso, um aluno respondeu que 

muitas pessoas colocaram como respostas o que quiseram ou chutaram (sic) 

para acabar mais rápido. 

          Quando perguntados se o Enade mudou a concepção que tinham a 

respeito do curso, 43,3% responderam que não e 56,7% que sim. Dos que 

responderam “não”, as justificativas foram que o curso é ótimo e abrange vários 

campos, porque não é preciso um exame para provar que o curso e a 

faculdade foram escolhas certas ou erradas, porque não houve problemas em 

fazer o Exame, porque o Enade mudou a concepção sobre ele mesmo e não 

sobre o curso, porque as questões do Enade foram feitas como na faculdade e 

porque a responsabilidade em relação ao desempenho no Exame cabe mais 

ao aluno, porque já era esperado o conteúdo que caiu na prova. Também 

justificaram dizendo que sempre houve uma boa concepção do curso porque 

ele é bom e o que importa é a dedicação do aluno. Os que responderam “sim”, 

as justificativas foram que o Enade reforçou a importância das matérias dadas, 

principalmente no que diz respeito à aplicação das mesmas na vida de um 

administrador, porque os alunos devem se aperfeiçoar cada vez mais, porque o 

exame contribuiu para a certeza de que o conteúdo oferecido pela faculdade 

está dentro do exigido pelo MEC, mostrou o quanto são importantes as 

informações passadas por professores qualificados, porque por se tratar de 

uma prova igual para todos os alunos do país é possível notar que o conteúdo 

aplicado não é o mesmo em todos os lugares, o que é compreensível pelas 

diferenças sociais e de lugar, porque o aluno percebeu que o aprendizado deve 

ser contínuo, pois ainda tem muito que aprender sobre Administração. 

           Perguntados se haviam se preparado, pessoal e individualmente, para 

prestar o Enade, 36,7% responderam que “sim” e 63,3% que “não”. Os que 

responderam “sim” justificaram dizendo que utilizaram o que a IES 

disponibilizou como reforço e participando efetivamente das aulas, obtendo 

bons resultados, além de estudar fora do campus, revendo os conteúdos, lendo 
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e pesquisando na internet. Estas respostas coincidem com o que os alunos 

responderam anteriormente a respeito do comprometimento de cada um, que 

quem se faz é o aluno, independentemente da IES. Também houve alunos que 

responderam que estudaram com colegas porque queriam saber como 

estavam e como poderiam melhorar. A maioria respondeu “não” alegando ou 

falta de tempo ou porque esperavam uma prova mais fácil, apesar de a IES ter 

aplicado durante os últimos semestres suas provas tendo como modelo as do 

Enade anteriores (2006 e 2009). 

          Aos pesquisados também foi perguntado de a IES os havia preparado 

ou orientado para prestar o Exame. Quase a totalidade (96,7%) respondeu que 

sim. Apenas um aluno respondeu não, justificando apenas como “não foi o 

suficiente como deveria”. Os que responderam “sim” à questão justificaram que 

foi feito um resumão (sic) dos conteúdos, que a IES ofereceu um curso 

preparatório e que os professores foram dando dicas e orientações durante as 

aulas. Além disso, também responderam que as provas “modelo Enade” 

ficaram mais complexas, que a IES propôs grupos de estudo para que se 

sentissem mais preparados.           

          A última questão, de número 27, dizia respeito ao que o aluno mudaria 

no curso de Administração depois de ter prestado o Enade. Dos 

respondentes, dez (33,3%) disseram que não mudariam nada. Os demais 

sugeriram que fossem mudados alguns professores e a didática de outros, que 

alguns conteúdos não fossem repetidos, que houvesse aulas mais práticas, 

como “brincar” na Bolsa de Valores. Além disso, que houvesse mais 

seminários, palestras e visitas culturais, visando aumentar o conhecimento dos 

alunos. Também disseram que mudariam o formato das aulas, provocando 

maior necessidade de buscar informações e que deveria ser dada maior ênfase 

em matérias técnicas como Economia, Matemática Financeira dentre outras. 

Dois alunos sugeriram que o curso deveria ter mais semestres de duração. 

          Em síntese e com base nos resultados obtidos, ratifica-se o perfil dos 

sujeitos pesquisados cuja faixa etária varia entre 21 e 45 anos, sendo que 

36,7% têm entre 21 e 25 anos, 36,7% entre 26 e 30 anos, 13,3% entre 31 e 36 

anos e 13,3% acima de 36 anos. Com relação ao gênero, 20 (66,7%) são do 

sexo feminino e 10 (33,3%) do masculino, o que corrobora com os dados do 

Censup que indica um aumento da população feminina na educação superior 
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percebida nos últimos anos. A maioria (60%) já trabalha com Administração e 

em instituições privadas (46,7%). Sobre onde e como moram, 47% 

responderam que em casa ou apartamento com cônjuge e/ou filhos e 43% em 

casa ou apartamento com pais ou parentes, o que indica que apenas três dos 

entrevistados (10%) moram sozinhos. Ainda com relação à habitação, daqueles 

que não moram sozinhos, 16,7% moram com mais uma pessoa, 36,7% com 

mais duas, 16,7% com mais três e 16,7% com mais quatro. 

          A respeito de bolsa de estudos, seis alunos (20%) têm e 24 (80%) não. 

Estes números correspondem, exatamente, à quantidade de bolsas 

estabelecidas pela filantropia (20%). A maioria dos pesquisados (66,67%) 

estudou em escola pública o curso todo, 13,3% em escola pública parcialmente 

e o restante em escola privada todo o curso. Com relação ao Ensino Médio, os 

dados que apontam que apenas dois alunos (6,7%) o fizeram no período 

noturno. Os demais, 28, estudaram ou pela manhã ou à tarde. A maioria 

(73,3%) cursou o Ensino Médio tradicional, isto é, de formação geral, 20% 

fizeram curso profissionalizante em Administração, um aluno em Turismo, um 

em Processamento de Dados e três em Contabilidade. 

          Outro dado é o que diz respeito a quando o pesquisado terminou o 

Ensino Médio. Dos respondentes, quatro (13,3%) responderam que terminaram 

entre 1985 e 1990, ou seja, mais de 20 anos antes de ingressar na educação 

superior; dois alunos (6,67%) entre 1991 e 1996; cinco alunos (16,7%) entre 

1996 e 2001; 11 alunos entre 2002 e 2006 apenas nove alunos terminaram o 

Ensino Médio e ingressaram quase que imediatamente na faculdade, tendo-o 

concluído entre 2007 e 2009, o que indica que a maioria dos alunos primeiro 

ingressou no mercado de trabalho para depois estudar em nível superior. 

          Outro dado importante refere-se à escolaridade dos pais desses alunos 

pesquisados. Com relação ao pai, a maioria (63,3%) respondeu que tem 

apenas Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), sendo que um pai não tem 

escolaridade alguma. Com relação à mãe, os dados são relativamente os 

mesmos, ou seja, 67,7% têm o mesmo nível de escolaridade apontado (Ensino 

Fundamental) e duas mães (6,7%) não têm nenhuma escolaridade. Estes 

últimos dados (término do Ensino Médio e escolaridade dos pais) corroboram 

com Vaz (2010) quando diz que uma das áreas mais atingidas em Guarujá é a 

da educação, devido à destituição do poder aquisitivo da população. 
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            Um dado importante é fato de que 73,3% dos estudantes pesquisados 

terem respondido que se o Enade não fosse obrigatório o fariam 

espontaneamente, o que indica que nesse grupo, a maioria tem consciência da 

importância do Exame, o que corrobora com as respostas sobre qualidade, 

cuja maioria (83,3%) respondeu que a avaliação proposta pelo Enade pode 

melhorar a qualidade dos cursos de Administração. Estes dados coincidem 

com Balzan (1995), quando diz que a voz do estudante constitui em um 

elemento fundamental para a realização de um estudo que, embora se refira a 

uma determinada IES, destaca as questões da qualidade do ensino e da vida 

universitária (BALZAN, 1995, p.117). 

          O terceiro capítulo apresentou os procedimentos metodológicos 

utilizados e os resultados da pesquisa feita com os 30 alunos do curso de 

Administração da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico 

que prestaram o Enade em 2012. Com os resultados obtidos, as respostas das 

perguntas abertas e fechadas mostram o perfil socioeconômico deste grupo de 

estudantes e sua percepção a respeito do Exame. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

          O presente estudo teve como objetivos conhecer o Enade, uma das 

avaliações externas que integram o Sinaes, com o propósito de avaliar as IES, 

os cursos e o desempenho de estudantes universitários, e analisar de que 

maneira um grupo de 30 estudantes do curso de Administração da Faculdade 

de Educação, Ciências e Letras Don Domênico, em Guarujá, perceberam e 

reagiram ao Exame que lhes foi aplicado em 25 de novembro de 2012, 

verificando as contribuições que o Exame lhes tenha trazido, como o 

perceberam quanto à avaliação de seus conhecimentos e habilidades, 

identificando expectativas e compreendendo sua repercussão.  

          O Enade existe como forma de controlar e assegurar a qualidade da 

educação superior no Brasil, avaliando o grau de conhecimento de estudantes 

de graduação relacionado aos conteúdos programáticos previstos nas 

Diretrizes Curriculares dos cursos, bem como as competências e habilidades 

destes alunos. 

          Segundo Castro (2009), se há uma política que avançou no Brasil nos 

últimos anos foi a implantação dos sistemas de avaliação educacional. A autora 

ressalta que neste período, inúmeras iniciativas deram forma a um robusto e 

eficiente sistema de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino, 

dentre elas o Enade.  

          Dias Sobrinho (2010) cita que a avaliação é a ferramenta principal da 

organização e implementação das reformas educacionais e tem a ver com 

transformações desejadas não somente para a educação superior 

propriamente dita, mas para a sociedade, em geral, do presente e do futuro. 

          É evidente a massificação da educação superior nos últimos anos no 

Brasil, advinda, sobretudo do processo inexorável de globalização, do grande 

aumento de demanda, da ascensão das mulheres na sociedade e na própria 

educação superior - como mostram os dados do Censup e desta pesquisa, 

quando indica que 66,7% dos estudantes são do gênero feminino - e da 

qualificação profissional cada vez mais exigida por um mercado de trabalho 

altamente competitivo.  
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          Nesse mesmo período verifica-se também a expansão do número de IES 

privadas, principalmente faculdades isoladas, como é o caso da analisada 

neste trabalho. 

          Destarte, essa expansão na educação superior vem fomentando 

mudanças no sentido de se instaurar um ensino de melhor qualidade e, mais 

que isso, mantê-lo. Segundo Schwartzman (2013), há uma tarefa importante 

para o Estado, que é o de fortalecer a competência do país na análise e 

entendimento das questões educacionais. Passada a fase inicial de expansão 

quantitativa, os problemas de ensino se tornam cada vez mais complexos, 

exigindo competências pedagógicas, gerenciais e econômico-financeiras que 

precisam ser desenvolvidas e implantadas nas IES, sobretudo para que seja 

estabelecido um processo contínuo de melhoria da qualidade na educação 

superior. O Sinaes, instituído em 2004, tem como finalidade promover essa 

melhoria, além de orientar a expansão da oferta da educação superior, o 

aumento de sua eficácia institucional, de sua efetividade acadêmica e social e, 

principalmente, do aprofundamento dos seus compromissos e 

responsabilidades sociais. 

          Outro fator relevante são as mudanças percebidas no perfil dos 

estudantes, ou seja, nos últimos anos verificou-se que ingressantes na 

educação superior são advindos de diferentes classes sociais que, a partir do 

processo de democratização do acesso, têm tido oportunidade de fazer um 

curso de graduação, principalmente na rede privada, o que seus pais ou avós 

não tiveram. Ressalta-se que a maioria desses novos alunos, conforme 

apontam os dados desta pesquisa, pertence à primeira geração, em suas 

famílias, com acesso à educação superior. Sob essa ótica, pode-se dizer que 

os cursos superiores têm grande valor simbólico para eles. 

          Esse novo cenário instalado no país há cerca de duas décadas trouxe às 

IES e ao governo uma preocupação não só com a quantidade, o que significa a 

abertura de novas instituições e de novos cursos, como também com a 

qualidade. Nota-se que grande parte dos alunos ingressantes na educação 

superior apresenta deficiências de formação oriundas do ensino fundamental e 

médio. Esta pesquisa mostra que a maioria dos alunos de Administração 

estudou em escolas públicas antes de ingressar na educação superior, que 
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trabalha de dia e estuda à noite, e boa parte esteve muito tempo fora da sala 

de aula. 

          Os estudantes dessa nova seara predominantemente estudam em IES 

do setor privado, conforme indicam os dados do Censup (2011), as quais têm 

sido motivo de preocupação com relação à qualidade do ensino oferecido e um 

dos problemas nesse setor é a baixa qualidade. Pode-se dizer, portanto, que 

isso se tornou um dos cernes da educação superior no Brasil e o Sinaes, ao 

criar o Enade, avalia o conhecimento dos alunos em relação ao conteúdo 

previsto nas DCN dos respectivos cursos de graduação, suas competências e 

habilidades. Os resultados do Exame são considerados na composição de 

índices de qualidade relativos aos cursos e às IES (como o CPC e o IGC) e 

também podem ser utilizados por gestores e professores na promoção de 

ações de melhoria da qualidade dos cursos. 

         De acordo com Demo (2012), em relação à educação superior, o 

compromisso com desempenho qualitativo torna-se reclamo substancial, já que 

a construção do conhecimento é sua definição maior.  

         Com relação à pesquisa, um dos objetivos era saber se os sujeitos 

consideravam que a avaliação proposta pelo Enade pudesse melhorar a 

qualidade dos cursos de Administração e a grande maioria (83,3%) respondeu 

que sim, e quando questionados sobre a prática de se aplicar a mesma prova 

do Enade a todos os concluintes em todo o país, também a maioria respondeu 

que acha válida, pois é uma maneira de se melhorar a qualidade tanto do curso 

de Administração como das IES de forma geral. 

          Outros dados desta pesquisa corroboram com Vaz (2010), quando cita 

que no caso específico de Guarujá, dificuldades econômicas e baixa 

expectativa profissional são fatores evidentes. De acordo com a autora, 

Guarujá é uma cidade permeada de desigualdades, contradições e tensões, 

havendo grande exclusão social, cuja distância entre a população de baixa 

renda e o mercado formal aumenta, reproduzindo os mecanismos da 

desigualdade social brasileira. 

          Ressalta-se que a maioria dos pesquisados (73,3%) fariam o Enade caso 

não fosse obrigatório, justificando que o Exame é uma maneira de se melhorar 

a qualidade da educação superior no país. Este dado é bastante interessante, 

pois mostra que os alunos também têm preocupação e interesse na melhoria 
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da qualidade neste nível de educação, embora tenham criticado a forma como 

a prova é aplicada, com questões muito longas e cansativas, por vezes 

confusas. 

          Ainda a maioria (73,3%) respondeu que o Enade tenha avaliado a 

formação recebida no curso, completa ou parcialmente, justificando que a 

maioria do conteúdo da prova foi visto durante os semestres cursados e que a 

IES os preparou por meio de um curso específico ministrado aos sábados e 

com a aplicação de provas cujas perguntas tinham como modelo as do Enade. 

Mister salientar que os estudantes que prestaram o Enade e que são objeto 

desta pesquisa eram alunos do sétimo semestre, ou seja, não eram 

concluintes. 

          Importante citar, também, que 90% dos alunos pesquisados 

responderam ser válida e positiva a prática de se aplicar a mesma prova a 

todos os alunos concluintes no Brasil, ou seja, aprovam ser uma avaliação 

nacional, embora 3 alunos tenham respondido de forma contrária como “em 

minha opinião é injusto, pois cada cidade e cada Estado possui suas 

peculiaridades e se todas as faculdades fossem iguais, a mesma prova a todos 

faria sentido (S12); “acaba por se tornar injusto, pois por mais que o ensino e o 

corpo docente sejam de extrema qualidade é difícil comparar o ensino com o 

de uma Federal por exemplo” (S18) e “[...] o Enade não pode comparar o 

ensino de uma USP ou FGV com o de uma faculdade de menor porte – o 

ensino é totalmente diferente e os alunos são prejudicados com esse método 

(S24) 

          Em suma, as respostas obtidas às questões que geraram este estudo de 

caso apontam que os alunos de Administração pesquisados compreendem e 

reagem de forma positiva ao Enade, considerando que o Exame possa 

melhorar a qualidade da educação superior no país e que lhes traz benefícios 

como autoconhecimento em relação às suas competências e habilidades. Além 

disso, o Enade lhes permite conhecer melhor seu papel como estudantes e 

atribuir mais valor ao curso como processo de formação. 

Qualidade é questão de competência humana. Implica 

consciência crítica e capacidade de ação, saber e mudar. [...] 

Qualidade é questão de intensidade, como felicidade, 

participação, engajamento. Não se satisfaz com “o maior”, pois 
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quer “o melhor”. Precisa do ter, mas realiza-se no ser. Carece 

de forma como construção, mas eclode em conteúdos, que são 

o fim (DEMO, 2012, p.20). 
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ANEXO A - DCN DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

  

Edição Número 137 de 19/07/2005 

Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação Câmara de 
Educação Superior 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Administração, bacharelado, e dá outras providências. 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, 

alínea "c", da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada 

pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e 

os princípios fixados pelos Pareceres CNE/CES n os 776/97 e 583/2001, bem 

como considerando o que consta dos Pareceres CNE/CES n os 67/2003; 

134/2003, 210/2004 e 23/2005, homologados pelo Senhor Ministro de Estado 

da Educação, respectivamente, em 2/6/2003, 9/9/2003, 24/9/2004 e 3/6/2005, 

resolve: 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Administração, bacharelado, a serem observadas 

pelas Instituições de Ensino Superior em sua organização curricular. 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa 

através do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as 

competências e habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular 

supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o 
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projeto de iniciação científica ou o projeto de atividade, como Trabalho de 

Curso, componente opcional da instituição, além do regime acadêmico de 

oferta e de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto 

pedagógico. 

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

graduação em Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e 

sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes 

elementos estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a iniciação científica;  

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular 

supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização, observado o 

respectivo regulamento; 

X - concepção e composição das atividades complementares; e, 

XI - inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, 

projeto de iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área 

teórico-prática ou de formação profissional, na forma como estabelecer o 

regulamento próprio. 
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§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no 

Projeto Pedagógico do curso, o oferecimento de cursos de pós-graduação lato 

sensu, nas respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do 

desempenho profissional. 

§ 3º As Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da Administração 

não constituem uma extensão ao nome do curso, como também não se 

caracterizam como uma habilitação, devendo as mesmas constar apenas no 

Projeto Pedagógico.  

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil 

desejado do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões 

científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu 

gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de 

decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, 

revelando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade 

intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, 

presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do 

administrador.  

Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 

diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais; 

III refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 
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IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 

fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-

se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e 

sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 

profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional 

adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos 

em organizações; e 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 

administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 

organizacionais, estratégicos e operacionais. 

Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em 

seus projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que 

revelem inter-relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma 

perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das 

organizações e do meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que 

atendam aos seguintes campos interligados de formação: 

I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, 

comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as 

tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas; 

II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas 

específicas, envolvendo teorias da administração e das organizações e a 
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administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção 

e logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento 

estratégico e serviços; 

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo 

pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e 

aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e utilização de 

estratégias e procedimentos inerentes à administração; e 

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Administração 

estabelecerá expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e 

integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que 

as Instituições de Ensino Superior adotarem: regime seriado anual, regime 

seriado semestral, sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por 

módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto 

nesta Resolução. 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular 

direcionado à consolidação dos desempenhos profissionais desejados 

inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus Colegiados 

Superiores Acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, com suas 

diferentes modalidades de operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria 

instituição de ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas 

ordens práticas correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências da 

Administração. 

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 

acordo com os resultados teórico-práticos, gradualmente reveladas pelo aluno, 

até que os responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e avaliação do 

estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão 

de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 
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§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em 

Administração o Estágio Supervisionado de que trata este artigo deverá emitir 

regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, 

contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de 

avaliação, observado o disposto no parágrafo precedente. 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo 

a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, 

sem que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

Art. 9º O Trabalho de Curso é um componente curricular opcional da Instituição 

que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, 

projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas 

teórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o curso, na forma 

disposta em regulamento próprio. 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de 

graduação em Administração o Trabalho de Curso, nas modalidades referidas 

no caput deste artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu 

conselho superior acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, 

procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas 

relacionadas com a sua elaboração. 

Art. 10. A carga horária mínima dos cursos de graduação será estabelecida em 

Resolução da Câmara de Educação Superior. 

Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no 
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prazo máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação 

desta. 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais 

alunos do período ou ano subsequente à publicação desta. 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Resolução CFE nº 2, de 4 de outubro de 1993, e a Resolução 

CNE/CES nº 1, de 2 de fevereiro de 2004. 

EDSON DE OLIVEIRA NUNES 
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ANEXO B - LEI 10.861 - SINAES 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004. 

Conversão da MPv nº 147, de 2003  

Institui o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – 
SINAES e dá outras providências 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1o Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES, com o objetivo de assegurar processo nacional de 

avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do 

desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos do art. 9º, VI, VIII e 

IX, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

        § 1o O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação 

superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da 

sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a 

promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais 

das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 

pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 

diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

        § 2o O SINAES será desenvolvido em cooperação com os sistemas de 

ensino dos Estados e do Distrito Federal. 

        Art. 2o O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de 

desempenho dos estudantes, deverá assegurar: 
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        I – avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise 

global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 

atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior e de seus cursos; 

        II – o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos 

processos avaliativos; 

        III – o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 

        IV – a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo 

das instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas 

representações. 

        Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo 

constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da 

educação superior, neles compreendidos o credenciamento e a renovação de 

credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, o 

reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação. 

        Art. 3o A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 

atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes 

dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 

        I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

        II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

        III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 

no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 
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        IV – a comunicação com a sociedade; 

        V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e 

suas condições de trabalho; 

        VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento 

e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios; 

        VII – infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

        VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto-avaliação institucional; 

        IX – políticas de atendimento aos estudantes; 

        X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

        § 1o Na avaliação das instituições, as dimensões listadas no caput deste 

artigo serão consideradas de modo a respeitar a diversidade e as 

especificidades das diferentes organizações acadêmicas, devendo ser 

contemplada, no caso das universidades, de acordo com critérios 

estabelecidos em regulamento, pontuação específica pela existência de 

programas de pós-graduação e por seu desempenho, conforme a avaliação 

mantida pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES. 

        § 2o Para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e 

instrumentos diversificados, dentre os quais a auto-avaliação e a avaliação 

externa in loco. 
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        § 3o A avaliação das instituições de educação superior resultará na 

aplicação de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada 

uma das dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. 

        Art. 4o A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as 

condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao 

perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-

pedagógica. 

        § 1o A avaliação dos cursos de graduação utilizará procedimentos e 

instrumentos diversificados, dentre os quais obrigatoriamente as visitas por 

comissões de especialistas das respectivas áreas do conhecimento. 

        § 2o A avaliação dos cursos de graduação resultará na atribuição de 

conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das 

dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. 

        Art. 5o A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 

graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE. 

        § 1o O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo 

curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências 

decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para 

compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à 

realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. 

        § 2o O ENADE será aplicado periodicamente, admitida a utilização de 

procedimentos amostrais, aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final 

do primeiro e do último ano de curso. 

        § 3o A periodicidade máxima de aplicação do ENADE aos estudantes de 

cada curso de graduação será trienal. 
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        § 4o A aplicação do ENADE será acompanhada de instrumento destinado 

a levantar o perfil dos estudantes, relevante para a compreensão de seus 

resultados. 

        § 5o O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de 

graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua 

situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva 

participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da 

Educação, na forma estabelecida em regulamento. 

        § 6o Será responsabilidade do dirigente da instituição de educação 

superior a inscrição junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP de todos os alunos habilitados à 

participação no ENADE. 

        § 7o A não inscrição de alunos habilitados para participação no ENADE, 

nos prazos estipulados pelo INEP, sujeitará a instituição à aplicação das 

sanções previstas no § 2o do art. 10, sem prejuízo do disposto no art. 12 desta 

Lei. 

        § 8o A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no ENADE 

será expressa por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) 

níveis, tomando por base padrões mínimos estabelecidos por especialistas das 

diferentes áreas do conhecimento. 

        § 9o Na divulgação dos resultados da avaliação é vedada a identificação 

nominal do resultado individual obtido pelo aluno examinado, que será a ele 

exclusivamente fornecido em documento específico, emitido pelo INEP. 

        § 10. Aos estudantes de melhor desempenho no ENADE o Ministério da 

Educação concederá estímulo, na forma de bolsa de estudos, ou auxílio 

específico, ou ainda alguma outra forma de distinção com objetivo similar, 

destinado a favorecer a excelência e a continuidade dos estudos, em nível de 

graduação ou de pós-graduação, conforme estabelecido em regulamento. 
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        § 11. A introdução do ENADE, como um dos procedimentos de avaliação 

do SINAES, será efetuada gradativamente, cabendo ao Ministro de Estado da 

Educação determinar anualmente os cursos de graduação a cujos estudantes 

será aplicado. 

        Art. 6o Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação e vinculada ao 

Gabinete do Ministro de Estado, a Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – CONAES, órgão colegiado de coordenação e supervisão 

do SINAES, com as atribuições de: 

        I – propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da 

avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 

        II – estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de 

avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações 

às instâncias competentes; 

        III – formular propostas para o desenvolvimento das instituições de 

educação superior, com base nas análises e recomendações produzidas nos 

processos de avaliação; 

        IV – articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a 

estabelecer ações e critérios comuns de avaliação e supervisão da educação 

superior; 

        V – submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da 

Educação a relação dos cursos a cujos estudantes será aplicado o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE; 

        VI – elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de 

Estado da Educação; 

        VII – realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que 

convocadas pelo Ministro de Estado da Educação. 

        Art. 7o A CONAES terá a seguinte composição: 
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        I – 1 (um) representante do INEP; 

        II – 1 (um) representante da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – CAPES; 

        III – 3 (três) representantes do Ministério da Educação, sendo 1 (um) 

obrigatoriamente do órgão responsável pela regulação e supervisão da 

educação superior; 

        IV – 1 (um) representante do corpo discente das instituições de educação 

superior; 

        V – 1 (um) representante do corpo docente das instituições de educação 

superior; 

        VI – 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo das instituições 

de educação superior; 

        VII – 5 (cinco) membros, indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 

escolhidos entre cidadãos com notório saber científico, filosófico e artístico, e 

reconhecida competência em avaliação ou gestão da educação superior. 

        § 1o Os membros referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 

designados pelos titulares dos órgãos por eles representados e aqueles 

referidos no inciso III do caput deste artigo, pelo Ministro de Estado da 

Educação. 

        § 2o O membro referido no inciso IV do caput deste artigo será nomeado 

pelo Presidente da República para mandato de 2 (dois) anos, vedada a 

recondução. 

        § 3o Os membros referidos nos incisos V a VII do caput deste artigo serão 

nomeados pelo Presidente da República para mandato de 3 (três) anos, 

admitida 1 (uma) recondução, observado o disposto no parágrafo único do art. 

13 desta Lei. 
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        § 4o A CONAES será presidida por 1 (um) dos membros referidos no 

inciso VII do caput deste artigo, eleito pelo colegiado, para mandato de 1 (um) 

ano, permitida 1 (uma) recondução. 

        § 5o As instituições de educação superior deverão abonar as faltas do 

estudante que, em decorrência da designação de que trata o inciso IV 

do caput deste artigo, tenha participado de reuniões da CONAES em horário 

coincidente com as atividades acadêmicas. 

        § 6o Os membros da CONAES exercem função não remunerada de 

interesse público relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos 

públicos de que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a transporte e 

diárias. 

        Art. 8o A realização da avaliação das instituições, dos cursos e do 

desempenho dos estudantes será responsabilidade do INEP. 

        Art. 9o O Ministério da Educação tornará público e disponível o resultado 

da avaliação das instituições de ensino superior e de seus cursos. 

        Art. 10. Os resultados considerados insatisfatórios ensejarão a celebração 

de protocolo de compromisso, a ser firmado entre a instituição de educação 

superior e o Ministério da Educação, que deverá conter: 

        I – o diagnóstico objetivo das condições da instituição; 

        II – os encaminhamentos, processos e ações a serem adotados pela 

instituição de educação superior com vistas na superação das dificuldades 

detectadas; 

        III – a indicação de prazos e metas para o cumprimento de ações, 

expressamente definidas, e a caracterização das respectivas responsabilidades 

dos dirigentes; 

        IV – a criação, por parte da instituição de educação superior, de comissão 

de acompanhamento do protocolo de compromisso. 
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        § 1o O protocolo a que se refere o caput deste artigo será público e estará 

disponível a todos os interessados. 

        § 2o O descumprimento do protocolo de compromisso, no todo ou em 

parte, poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades: 

        I – suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos de 

graduação; 

        II – cassação da autorização de funcionamento da instituição de educação 

superior ou do reconhecimento de cursos por ela oferecidos; 

        III – advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente 

responsável pela ação não executada, no caso de instituições públicas de 

ensino superior. 

        § 3o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelo órgão do 

Ministério da Educação responsável pela regulação e supervisão da educação 

superior, ouvida a Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de 

Educação, em processo administrativo próprio, ficando assegurado o direito de 

ampla defesa e do contraditório. 

        § 4o Da decisão referida no § 2o deste artigo caberá recurso dirigido ao 

Ministro de Estado da Educação. 

        § 5o O prazo de suspensão da abertura de processo seletivo de cursos 

será definido em ato próprio do órgão do Ministério da Educação referido no § 

3o deste artigo. 

        Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da publicação desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de 

avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo INEP, obedecidas as seguintes diretrizes: 

        I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino 

superior, ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a 
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participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da 

sociedade civil organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria 

absoluta de um dos segmentos; 

        II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos 

colegiados existentes na instituição de educação superior. 

        Art. 12. Os responsáveis pela prestação de informações falsas ou pelo 

preenchimento de formulários e relatórios de avaliação que impliquem omissão 

ou distorção de dados a serem fornecidos ao SINAES responderão civil, penal 

e administrativamente por essas condutas. 

        Art. 13. A CONAES será instalada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar 

da publicação desta Lei. 

        Parágrafo único. Quando da constituição da CONAES, 2 (dois) dos 

membros referidos no inciso VII do caput do art. 7o desta Lei serão nomeados 

para mandato de 2 (dois) anos. 

        Art. 14. O Ministro de Estado da Educação regulamentará os 

procedimentos de avaliação do SINAES. 

        Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

       Art. 16. Revogam-se a alínea a do § 2o do art. 9o da Lei no 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, e os arts 3º e e 4o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de 

1995. 

        Brasília, 14 de abril de 2004; 183o da Independência e 116o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO APLICADO PELO INEP AOS ESTUDANTES 

 
 
 

01) Qual o seu estado civil?  

A) Solteiro(a).  
 
B) Casado(a).  
 
C) Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a).  
 
D) Viúvo(a).  
 
E) Outro.   
 

02) Como você se considera?  

A) Branco(a).  
 
B) Negro(a).  
 
C) Pardo(a)/mulato(a).  
 
D) Amarelo(a) (de origem oriental).  
 
E) Indígena ou de origem indígena.   
 

03) Onde e como você mora atualmente?  

A) Em casa ou apartamento, sozinho.  

B) Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes.  

C) Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos.  

D) Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república).  

E) Em alojamento universitário da própria instituição de ensino.  

F) Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensionato, 

etc.).   

 

04) Quantas pessoas, da sua família, moram com você na mesma casa?  

(Contando com seus pais, irmãos, cônjuge, filhos ou outros parentes que moram na 

mesma casa com você).  

A) Nenhuma.  
 
B) Uma.  
 
C) Duas.  
 
D) Três.  
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E) Quatro. 
 
F) Cinco. 
 
G) Seis. 
 
H) Mais de seis.   

 

05) Somando a sua renda com a renda dos familiares que moram com você, 

quanto é, aproximadamente, a renda familiar? (Considere a renda de todos os 

seus familiares que moram na sua casa com você).  

A) Nenhuma.  
 
B) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 817,50).  
 
C) Acima de 1,5 até 3 salários mínimos (R$ 817,51 a R$ 1.635,00).  
 
D) Acima de 3 até 4,5 salários mínimos (R$ 1.635,01 a R$ 2.452,50).  
 
E) Acima de 4,5 até 6 salários mínimos (R$ 2.452,01 a R$ 3.270,00).  
 
F) Acima de 6 até 10 salários mínimos (R$ 3.270,01 a R$ 5.450,00).  
 
G) Acima de 10 até 30 salários mínimos (R$ 5.450,01 a R$ 16.350,00).  
 
H) Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 16.350,01).   
 

06) Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso (incluindo bolsa).  

A) Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por  
outras pessoas.  
 
B) Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para  
financiar meus gastos.  
 
C) Tenho renda e me sustento totalmente.  
 
D) Tenho renda, me sustento e contribuo com o sustento da família.  
 
E) Tenho renda, me sustento e sou o principal responsável pelo sustento da  
família.   
 

07) Indique a resposta que melhor descreve sua atual situação de  

trabalho. (Não contar estágio, bolsas de pesquisa ou monitoria).  

A) Não estou trabalhando.  
 
B) Trabalho eventualmente.  
 
C) Trabalho até 20 horas semanais.  
 
D) Trabalho mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas semanais.  
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E) Trabalho em tempo integral – 40 horas semanais ou mais.  
 

08) Durante o curso de graduação (responder somente no caso de ser  

concluinte):  

A) Não fiz nenhum tipo de estágio.  

B) Fiz ou faço somente estágio obrigatório.  

C) Fiz ou faço somente estágio não obrigatório.  

D) Fiz ou faço estágio obrigatório e não obrigatório.  

 

09) Você recebe ou recebeu algum tipo de bolsa de estudos ou financiamento 

para custear as mensalidades do curso?  

A) Sim.  
 
B) Não se aplica – meu curso é gratuito (Passe para a pergunta 11).  
 
C) Não (Passe para a pergunta 11).   
 

10) Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento você recebe ou recebeu para 

custear as mensalidades do curso?  

A) ProUni integral.  

B) ProUni parcial.  

C) FIES.  

D) ProUni Parcial e FIES.  

E) Outro tipo de bolsa oferecido por governo estadual, distrital ou municipal.  

F) Bolsa integral ou parcial oferecida pela própria instituição de ensino.  

G) Bolsa integral ou parcial oferecida por outra entidade (empresa, ONG, etc).  

H) Financiamento oferecido pela própria instituição de ensino.  

I) Financiamento oferecido por outra entidade (banco privado, etc.).  

J) Mais de um dos tipos de bolsa ou financiamento citados.   

 

11) Você recebe ou recebeu alguma bolsa ou auxilio (exceto para cobrir  

mensalidades)?  

A) Sim, bolsa permanência do ProUni.  

B) Sim, bolsa da própria instituição de ensino.  

C) Sim, outro tipo de bolsa oferecido por órgão governamental.  

D) Sim, outro tipo de bolsa oferecido por órgão não-governamental.  

E) Não.  
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12) Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação 

afirmativa?  

A) Não.  

B) Sim, por critério étnico-racial (negros, pardos e indígenas).  

C) Sim, por critério de renda.  

D) Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos.  

E) Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores.  

F) Sim, por sistema diferente dos anteriores.  

 

13) Até que nível seu pai estudou?  

A) Nenhuma escolaridade.  
 
B) Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série).  
 
C) Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série).  
 
D) Ensino médio.  
 
E) Ensino superior.  
 
F) Pós-graduação.   
 

14) Até que nível de ensino sua mãe estudou?  

A) Nenhuma escolaridade.  
 
B) Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (antiga 1ª à 4ª série).  
 
C) Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (antiga 5ª à 8ª série).  
 
D) Ensino médio.  
 
E) Ensino superior.  
 
F) Pós-graduação.   
 

15) Em que unidade de graduação você concluiu o ensino médio?   

____________________________________________________ 

 

16) Você mudou de cidade, estado ou país para realizar este curso?  

A) Não.  
 
B) Sim, mudei de uma cidade para outra, dentro do mesmo estado.  
 
C) Sim, mudei de estado.  
 
D) Sim, mudei de país.   
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17) Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?  

A) Todo em escola pública.  
 
B) Todo em escola privada (particular).  
 
C) A maior parte em escola pública.  
 
D) A maior parte em escola privada (particular).  
 
E) Metade em escola pública e metade em escola privada (particular).  
 

18) Que tipo de curso de ensino médio você concluiu?  

A) Ensino médio tradicional.  

B) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, etc.).  

C) Profissionalizante magistério (Curso Normal).  

D) Educação de Jovens e Adultos – EJA /Supletivo.  

E) Outro.  

 

19) Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos 

livros você leu este ano?  

A) Nenhum.  
 
B) Um ou dois.  
 
C) Entre três e cinco.  
 
D) Entre seis e oito.  
 
E) Mais de oito.   
 

20) Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedica aos  

estudos, excetuando as horas de aula?  

A) Nenhuma, apenas assisto às aulas.  
 
B) Uma a três.  
 
C) Quatro a sete.  
 
D) Oito a doze.  
 
E) Mais de doze.   
 

21) Até o momento, qual turno concentrou a maior parte das disciplinas do seu 

curso?  

A) Diurno (integral).  
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B) Diurno (matutino).  
 
C) Diurno (vespertino).  
 
D) Noturno.  
 
E) Não há concentração em um turno.   
 

22) As condições gerais das instalações físicas de salas de aula, bibliotecas e 

ambientes de trabalho e estudo para o funcionamento do curso são adequadas?  

(Se for estudante de EAD – Educação a distância, considere as condições do  

polo de apoio presencial e/ou sede).  

 

A) Sim, todas.  
 
B) Sim, a maior parte.  
 
C) Somente algumas.  
 
D) Nenhuma.   
 

23) As salas de aula são adequadas à quantidade de estudantes? (Se for  

estudante de EAD – Educação a distância, considere as condições do  

polo de apoio presencial e/ou sede).  

A) Sim, todas.  
 
B) Sim, a maior parte.  
 
C) Somente algumas.  
 
D) Nenhuma.   
 
24) As instalações de laboratórios, os equipamentos, os materiais e os  

serviços de apoio específicos do curso são adequados? (Se for estudante de 

EAD – Educação a distância, considere as condições do polo de apoio 

presencial e/ou sede).  

A) Sim, todos.  
 
B) Sim, a maior parte.  
 
C) Somente alguns.  
 
D) Nenhum.   
 

25) Os ambientes para aulas práticas específicas do curso são adequados à 

quantidade de estudantes? (Se for estudante de EAD – Educação a  
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distância, considere as condições do polo de apoio presencial e/ou sede).  

A) Sim, todos.  
 
B) Sim, a maior parte.  
 
C) Somente alguns.  
 
D) Nenhum.   
 

26) Os equipamentos e/ou materiais disponíveis nos ambientes para aulas  

práticas são suficientes para o número de estudantes? (Se for estudante de EAD 

– Educação a distância, considere as condições do polo de apoio presencial 

e/ou sede).  

A) Sim, todos.  
 
B) Sim, a maior parte.  
 
C) Somente alguns.  
 
D) Nenhum.    
 

27) Como a sua instituição viabiliza o acesso dos estudantes de graduação à 

Internet para atender às necessidades do curso? 

A) Plenamente.  
 
B) Parcialmente.  
 
C) Não viabiliza para os estudantes do meu curso.  
 
D) Não viabiliza para nenhum estudante.   
 

28) Como você caracteriza o uso de recursos audiovisuais e tecnológicos no seu 

curso?  

A) Amplo e adequado.  
 
B) Amplo, mas inadequado.  
 
C) Restrito, mas adequado.  
 
D) Restrito e inadequado.  
 
E) A minha instituição não dispõe desses recursos /meios.  

 

29) Com que frequência você normalmente utiliza a biblioteca de sua 

instituição? (Se for estudante de EAD – Educação a distância, considere as 

condições do polo de apoio presencial e/ou sede).  
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A) Diariamente.  
 
B) Entre duas e quatro vezes por semana.  
 
C) Uma vez por semana.  
 
D) Uma vez a cada 15 dias.  
 
E) Somente em época de provas e/ou trabalhos.  
 
F) Nunca a utilizo.  
 
G) A instituição não tem biblioteca.   

 

30) Dentre as vezes em que precisou utilizar o acervo da biblioteca, você  

conseguiu ter acesso ao material? (Se for estudante de EAD – Educação a  

distância, considere as condições do polo de apoio presencial e/ou sede).  

A) Sim, todas as vezes.  
 
B) Sim, a maior parte das vezes.  
 
C) Somente algumas vezes.  
 
D) Nunca.   
 

31) Como você avalia o acervo da biblioteca, quanto à atualização, em  

face das necessidades curriculares do seu curso?  

A) É atualizado.  
 
B) É parcialmente atualizado.  
 
C) É pouco atualizado.  
 
D) É desatualizado.   
 

32) Como você avalia o acervo de periódicos científicos / acadêmicos  

disponíveis na biblioteca quanto à atualização?  

A) É atualizado.  
 
B) É parcialmente atualizado.  
 
C) É desatualizado.  
 
D) Não existe acervo de periódicos especializados.  
 
E) Não sei responder.   
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33) O horário de funcionamento da biblioteca atende às suas necessidades? (Se 

for estudante de EAD – Educação a distância, considere as condições do polo 

de apoio presencial e/ou sede).  

A) Plenamente.  
 
B) Parcialmente.  
 
C) Não atende.   
 

34) Na maioria das vezes, os planos de ensino apresentados pelos professores 

contêm os seguintes aspectos: objetivos, metodologias de ensino e critérios de 

avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina?  

A) Sim, todos os aspectos.  
 
B) Sim, a maior parte dos aspectos.  
 
C) Somente alguns aspectos.  
 
D) Nenhum dos aspectos.  
 
E) Não sei responder.  
  
 
35) Os conteúdos trabalhados pela maioria dos professores são coerentes com 

os que foram apresentados nos respectivos planos de ensino?  

A) Sim.  
 
B) Sim, somente em parte.  
 
C) Nenhum.  
 
D) Não sei responder.   
 

36) Os professores solicitam em suas disciplinas a realização de atividades de 

pesquisa?  

A) Sim, todos os professores.  
 
B) Sim, a maior parte.  
 
C) Somente alguns.  
 
D) Nenhum.   
 

37) Os professores indicam como material de estudo a utilização de livros-texto?  

A) Sim, todos os professores.  
 
B) Sim, a maior parte.  
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C) Somente alguns.  
 
D) Nenhum.   
 

38) Os professores indicam como material de estudo a utilização de artigos de 

periódicos especializados (artigos científicos)?  

A) Sim, todos os professores.  
 
B) Sim, a maior parte.  
 
C) Somente alguns.  
 
D) Nenhum.   
 

39) Os professores indicam a utilização em suas disciplinas de manuais ou 

materiais elaborados pelos docentes?  

A) Sim, todos os professores.  
 
B) Sim, a maior parte.  
 
C) Somente alguns.  
 
D) Nenhum.  
 

40) As disciplinas do curso exigem domínio de língua estrangeira?  

A) Sim, em todas as disciplinas.  
 
B) Sim, na maior parte das disciplinas.  
 
C) Sim, somente em algumas disciplinas.  
 
D) Não, nenhuma disciplina exige.   
 

41) Os professores têm disponibilidade para atendimento fora do período de 

aula?  

A) Sim, todos os professores.  
 
B) Sim, a maior parte.  
 
C) Somente alguns.  
 
D) Nenhum.  
  
 

42) Os professores demonstram domínio do conteúdo das disciplinas?  

A) Sim, todos os professores.  
 
B) Sim, a maior parte.  
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C) Somente alguns.  
 
D) Nenhum.  
  
 
43) O curso contextualiza o conhecimento da área (teorias, procedimentos, 

técnicas, instrumentos, etc.) com os temas gerais e situações do cotidiano da 

realidade brasileira?  

A) Sim, em todas as disciplinas.  
 
B) Sim, na maior parte das disciplinas.  
 
C) Sim, somente em algumas disciplinas.  
 
D) Não contextualiza.   
 

44) Como você avalia o currículo do seu curso em relação à integração entre os 

conteúdos das diferentes disciplinas?  

A) É bem integrado.  
 
B) É relativamente integrado.  
 
C) É pouco integrado.  
 
D) Não apresenta integração.  
 

45) Seu curso oferece atividades complementares?  

A) Sim, regularmente, com programação diversificada.  

B) Sim, regularmente, com programação pouco diversificada.  

C) Sim, eventualmente, com programação diversificada.  

D) Sim, eventualmente, com programação pouco diversificada.  

E) Não oferece atividades complementares.   

 

46) Você participou de programas de iniciação científica? Como foi a  

contribuição para a sua formação?  

A) Sim, participei e teve grande contribuição.  

B) Sim, participei e teve pouca contribuição.  

C) Sim, participei e não percebi nenhuma contribuição.  

D) Não participei, mas a instituição oferece.  

E) A instituição não oferece esse tipo de programa.   

 

47) Você participou de programas de monitoria? Como foi a contribuição  
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para a sua formação?  

A) Sim, participei e teve grande contribuição.  
 
B) Sim, participei e teve pouca contribuição.  
 
C) Sim, participei e não percebi nenhuma contribuição.  
 
D) Não participei, mas a instituição oferece.  
 
E) A instituição não oferece esse tipo de programa.  

 

48) Você participou de programas de extensão? Como foi a contribuição  

para a sua formação?  

A) Sim, participei e teve grande contribuição.  

B) Sim, participei e teve pouca contribuição.  

C) Sim, participei e não percebi nenhuma contribuição.  

D) Não participei, mas a instituição oferece.  

E) A instituição não oferece esse tipo de programa.   

 

49) Sua IES apoia financeiramente a participação dos estudantes em  

eventos (congressos, encontros, seminários, visitas técnicas etc.)?  

A) Sim, sem restrições.  
 
B) Sim, mas apenas eventualmente.  
 
C) Não apoia de modo algum.  
 
D) Não sei responder.   
 

50) Como você avalia o nível de exigência do curso?  

A) Deveria exigir muito mais.  

B) Deveria exigir um pouco mais.  

C) Exige na medida certa.  

D) Deveria exigir um pouco menos.  

E) Deveria exigir muito menos.   

 

51) Você considera que seu curso contribui para a aquisição de cultura  

geral?  

A) Contribui amplamente.  
 
B) Contribui parcialmente.  
 
C) Contribui muito pouco.  
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D) Não contribui.   
 

52) Você considera que seu curso contribui para a aquisição de formação teórica 

na área?  

A) Contribui amplamente.  
 
B) Contribui parcialmente.  
 
C) Contribui muito pouco.  
 
D) Não contribui.   
 

53) Você considera que seu curso contribui na preparação para o exercício 

profissional?  

A) Contribui amplamente.  
 
B) Contribui parcialmente.  
 
C) Contribui muito pouco.  
 
D) Não contribui.   
 

54) Como você avalia a contribuição do curso para a sua formação?  

A) Muito boa.  
 
B) Boa.  
 
C) Regular.  
 
D) Fraca.  
 
E) Muito fraca.  

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

APÊNCICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES PELO 

PESQUISADOR 

Caro(a) aluno(a), 

Esta consulta integra pesquisa para dissertação de Mestrado na área de Educação e 
aborda o Enade sob a ótica de alunos do curso de Administração. 

Solicito sua colaboração nas respostas a este instrumento. Não há necessidade de que 
você se identifique. 

Eu agradeço a sua atenção. 

Prof. Marcel André Valluis 

............................................................................................................................................ 

1. Idade em 31/12/2012 ________ anos 

2. Gênero: (   ) masculino  (   ) feminino 

3. Estado civil:  

(   ) solteiro (   ) casado (   ) divorciado (   ) viúvo (   ) união estável (   ) outros 

4. Atualmente você trabalha na área de Administração?   (   ) sim (   ) não 

5. Se sim, em que tipo de organização? (   ) privada (   ) ONG (   ) pública (   ) outras  

especificar ____________________________________________ 

6. Atualmente, qual a sua função ou cargo? 

_____________________________________________________ 

7. Onde e como você mora atualmente? 

a) Em casa ou apartamento, sozinho. 

b) Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes. 

c) Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos. 

d) Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república). 

e) Em alojamento universitário da própria instituição de ensino. 

f) Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, 

pensionato, etc.). 

8. Quantas pessoas, da sua família, moram com você na mesma casa? (contando com 

seus pais, irmãos, cônjuge, filhos ou outros parentes que moram na mesma casa 

com você). 

a) Nenhuma. 
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b) Uma. 

c) Duas. 

d) Três. 

e) Quatro. 

f) Cinco. 

g) Seis. 

h) Mais de seis. 

9. Você é bolsista ou tem o curso financiado/patrocinado? (   ) sim (   ) não 

10. Em caso afirmativo: 

a) Bolsa da própria faculdade. 

b) PROUNI 

c) FIES 

d) Outros – especificar _____________________________________ 

11. Em que tipo de escola você cursou o Ensino Médio? 

a) Pública todo o curso 

b) Pública parcialmente 

c) Privada todo o curso 

12. Em que período você estudou a maior parte do Ensino Médio? 

a) Matutino 

b) Vespertino 

c) Noturno 

13. Que tipo de Ensino Médio você concluiu? 

a) Tradicional 

b) Profissionalizante em Administração 

c) Profissionalizante – outros – especificar 

____________________________________________________ 

d) EJA/Supletivo 

e) Outros – especificar ___________________________________ 

14. Em que ano você concluiu o Ensino Médio? ____________ 

 

15. Até que nível de ensino seu pai estudou? 
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a) Nenhuma escolaridade. 

b) Ensino fundamental – 1º ao 5º ano. 

c) Ensino fundamental – 6º ao 9º ano. 

d) Ensino médio. 

e) Ensino superior. 

f) Pós-graduação. 

16. Até que nível de ensino sua mãe estudou? 

a) Nenhuma escolaridade. 

b) Ensino fundamental – 1º ao 5º ano. 

c) Ensino fundamental – 6º ao 9º ano. 

d) Ensino médio. 

e) Ensino superior. 

f) Pós-graduação. 

17. Você considera que os conteúdos/matérias vistos durante o curso contribuíram 

para responder às questões do Enade? 

a) Sim, completamente. 

b) Sim, parcialmente. 

c) Não. 

Por quê? Como? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

18. Se o Enade não fosse obrigatório, você o faria espontaneamente? (   ) sim (   ) não 

Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



121 
 

19. Você considera que o Enade tenha avaliado a formação recebida no curso? 

a) Sim, completamente. 

b) Sim, parcialmente. 

c) Não. 

Por quê? Como? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

20. O Enade mudou a sua concepção a respeito do curso? (   ) sim (   ) não 

Por quê? Como? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

21. A mesma prova do Enade é aplicada a todos os estudantes concluintes de curso de 

Administração no Brasil. Qual a sua opinião a respeito desta prática? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

22.  Você considera que a avaliação proposta pelo Enade possa melhorar a 

qualidade dos cursos de Administração? (   ) sim (   ) não  

         Como? Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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23. Se fosse possível, o que você mudaria no Enade? 

Como? Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

24. Você se preparou, pessoal e individualmente, para prestar o Enade? (   ) sim (   ) 

não 

Como? Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

25. A Instituição de Educação Superior na qual você estuda o orientou/preparou 

para prestar o Enade?  

(   ) sim (   ) não 

Como? Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

26. Qual sua análise sobre as questões do Enade? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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27. Depois de ter prestado o Enade, o que você mudaria no curso de 

Administração?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

As suas respostas serão de grande valia para que esta pesquisa seja concluída com 

sucesso. 

Assim, eu agradeço por dela ter participado. 

Prof. Marcel André Valluis 

maio/2013 
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APÊNDICE B - RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS ABERTAS  

     SC = Sim, completamente  SP = Sim, parcialmente  N = Não  S = Sim 

 
SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 6 – QUAL SEU CARGO ATUALMENTE? 

 
S 1 

 
Vendedor 
 

 
S 2 

 
Recepcionista 
 

 
S 3 

 
Vendedora 
 

 
S 4 

 
Coordenador Financeiro 
 

 
S 5 

 
Administrativo em Reservas 
 

 
S 6 

 
Assistente de Gerente 
 

 
S 7 

 
Supervisor 
 

 
S 8 

 
Supervisora 
 

 
S 9 

 
Assistente Administrativo 
 

 
S 10 

 
Agente Comunitário de Saúde 
 

 
S 11 

 
Gerente Comercial 
 

 
S 12 

 
Assistente Administrativo 
 

 
S 13 

 
NR 
 

 
S 14 

 
NR 
 

 
S 15 

 
Atendimento 
 

 
S 16 

 
Auxiliar Administrativo 
 

 
S 17 

 
Agente de Controle de Endemias 
 

 
S 18 

 
Assistente Administrativo 
 

 
S 19 

 
Administração de Recursos Humanos 
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S 20 

 
Funcionária Pública (Agente de Serviços Gerais) 
 

 
S 21 

 
Recém aposentado 
 

 
S 22 

 
 
 

 
S 23 

 
Supervisora de Operações 
 

 
S 24 

 
Estudante universitária 
 

 
S 25 

 
Auxiliar de Escritório 
 

 
S 26 

 
Arquivista 
 

 
S 27 

 
 
 

 
S 28 

 
Agente de Serviços Gerais 
 

 
S 29 

 
Controlador de Acesso 
 

 
S 30 

 
Analista de Crédito 
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SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 13 – QUE TIPO DE ENSINO MÉDIO VOCÊ CONCLUIU? 

 
S 1 

 
 
 

 
S 2 

 
 
 

 
S 3 

 
 
 

 
S 4 

 
 
 

 
S 5 

 
 
 

 
S 6 

 
Turismo 
 

 
S 7 

 
 
 

 
S 8 

 
 
 

 
S 9 

 
Técnico em Contabilidade 
 

 
S 10 

 
 
 

 
S 11 

 
Técnico em Contabilidade 
 

 
S 12 

 
 
 

 
S 13 

 
 
 

 
S 14 

 
Técnico em Processamento de Dados 
 

 
S 15 

 
 
 

 
S 16 

 
Contabilidade 
 

 
S 17 

 
 
 

 
S 18 
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S 19 

 
 
 

 
S 20 

 
 
 

 
S 21 

 
Técnico Mecânico e Administrativo 
 

 
S 22 

 
 
 

 
S 23 

 
 
 

 
S 24 

 
 
 

 
S 25 

 
 
 

 
S 26 

 
 
 

 
S 27 

 
 
 

 
S 28 

 
 
 

 
S 29 

 
 
 

 
S 30 
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SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 17 – VOCÊ CONSIDERA QUE OS CONTEÚDOS/MATÉRIAS VISTOS 

DURANTE O CURSO CONTRIBUÍRAM PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DO ENADE?  
 

S 1 
 
(SP) Porque algumas coisas, ainda não tinham sido passadas. 
 

 
S 2 

 
(SC) Porque na maioria das questões foram conteúdos que vi em sala de aula. 
 

 
S 3 

 
(SC) Sim questões pertinentes ao curso e as matérias que foram vistas durante o 
período letivo. 

 
S 4 

 
(SP) Parcialmente, pois o Enade faz perguntas fora de contexto. 
 

 
S 5 

 
(SC) Porque tudo que aprendemos caiu no Enade, exceto 1 questão de Economia que 
aprendemos depois. 

 
S 6 

 
(SC) Durante todo o curso as matérias e assuntos discutidos e aprendidos em sala 
eram pertinentes às questões do Enade. 

 
S 7 

 
(SP) Algumas questões eu desconheci no momento. 
 

 
S 8 

 
(SC) Contribuíram sim, porque achei o conteúdo do Enade muito difícil para meu grau 
de conhecimento. 
 

 
S 9 

 
(SC) Porque as questões correspondiam ao conteúdo visto em sala de aula. 
 

 
S 10 

 
(SP) O conteúdo do Enade foi passado na faculdade durante os semestres. 
 

 
S 11 

 
(SP) Porque a experiência profissional ajudou muito nas respostas. 
 

 
S 12 

 
(SC) Porque os conteúdos são completamente pertinentes e importantes com os 
conteúdos vistos, me senti apta a responder o Enade. 

 
S 13 

 
(SP) Porque foi dado em sala de aula, como exercício sobre atualidades pelos 
professores. 

 
S 14 

 
(SP) Sim; exatamente contribuiu para elaboração do Enade. 
 

 
S 15 

(SC) Porque eles foram bem diretos nos assuntos e esclareceram as dúvidas, dando 
mais facilidade na hora de responder as questões. 
 

 
S 16 

 
(SC) Pois todas as questões que se encontravam na prova do Enade foram faladas em 
sala de aula. 

 
S 17 

 
(SC) Conteúdo da faculdade repleto de informações do dia a dia. 
 

 
S 18 

 
(SP) Existiam algumas perguntas de assuntos que não foram vistos e/ou estudados 
durante o curso. 

 
S 19 

 
(SP) Muito que aprendemos nas aulas caiu na prova do Enade, a faculdade nos 
preparou bem. 

 
S 20 

 
(SP) Na prova tive muitas dificuldades com questões técnicas, tinha muito assunto que 
não vi na faculdade. Já algumas questões de marketing e contabilidade sim. 
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S 21 

 
(SP) Alguns poucos assuntos eu não tinha conhecimento. 
 

 
S 22 

 
(SP) Sim, Parcialmente. Quase todas as questões que caíram no Enade, nós tivemos 
acesso em sala de aula. 

 
S 23 

 
(SC) Porque se o conteúdo não fosse suficiente com certeza os alunos não iriam 
conseguir fazer a prova. 

 
S 24 

 
(SP) Nem tudo que caiu na prova estudamos em sala de aula. 
 

 
S 25 

 
(SC) Porque através das aulas de Enade que tiveram conseguimos captar bastante 
conteúdo que já não lembrávamos mais. 

 
S 26 

 
(SP) Porque havia perguntas diferentes ao curso e outras semelhantes. 
 

 
S 27 

 
(SC) Toda a matéria vista por nós em sala de aula estava na prova, então foi mais fácil 
responder às questões. 

 
S 28 

 
(SP) Boa parte do conteúdo abordado no referido exame foi lecionado pelos 
professores durante meu curso de graduação. 

 
S 29 

 
(SP) Porque nos deu base para o que vimos no Enade e posteriormente na vida, 
principalmente no fator análise. 

 
S 30 

 
(SP) Ficou faltando poucas matérias a serem aprendidas, mais deu para concluir com 
sucesso. 
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SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 18 – SE O ENADE NÃO FOSSE OBRIGATÓRIO, VOCÊ O FARIA 

ESPONTANEAMENTE?  
 

S 1 
 
(S) Para testar o nível de conhecimento. 
 

 
S 2 

 
(N) Porque não me acrescentou em nada, ao contrário muita burocracia para uma 
simples prova. 

 
S 3 

 
(S) Eu particularmente gosto de fazer provas e faria para contribuir com a instituição. 

 
S 4 

 
(N) Não me acrescentaria em nada. 
 

 
S 5 

 
(S) Para ver como estão meus conhecimentos. 
 

 
S 6 

 
(N) Por não me achar completamente qualificada. 
 

 
S 7 

 
(S) Para poder comprovar que assimilei alguns conhecimentos decorrer do curso. 
 

 
S 8 

 
(N) Falta de interesse mesmo. 
 

 
S 9 

 
(S) É uma maneira de avaliar meus conhecimentos e de ter a certeza que a faculdade 
corresponde à grade exigida pelo MEC. 

 
S 10 

 
(S) Para testar o nível de conhecimento. 
 

 
S 11 

 
(N) Porque penso que não serve como avaliação do meu conhecimento, pois não tem 
parâmetro de como entrei no curso. 

 
S 12 

 
(S) Porque seria uma forma de eu provar a mim mesma que eu aprendi o conteúdo da 
faculdade. 

 
S 13 

 
(S) Para me avaliar, saber como estou, me desenvolvendo, e o que precisaria melhorar. 
 

 
S 14 

 
(S) Para testar meus conhecimentos. 
 

 
S 15 

 
(S) Porque é uma maneira que tenho para saber se realmente eu estou sabendo sobre 
as matérias que estou estudando. 

 
S 16 

 
(S) É sempre bom avaliar seu conhecimento. 
 

 
S 17 

 
(S) Caso eu não estivesse em outro compromisso. 
 

 
S 18 

 
(N) Por se tratar de uma prova que não traz perguntas claras. 
 

 
S 19 

 
(N) Por ser uma prova muito longa com muitas horas onde a pessoa não pode sair para 
ir ao banheiro. 
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S 20 

 
(S) Para avaliar tudo que aprendi durante os 4 anos de Faculdade, acho muito 
importante esse tipo de avaliação para nosso futuro e da instituição. 

 
S 21 

 
(S) Para uma auto-avaliação. 
 

 
S 22 

 
(S) Uma forma de me aperfeiçoar mais. 
 

 
S 23 

 
(S) Para avaliar meus conhecimentos. 
 

 
S 24 

 
(N) É uma prova muito extensa, teria que ser mais objetiva. 
 

 
S 25 

 
(S) Porque o Enade é uma forma de avaliar o seu conhecimento e através dele 
conseguimos analisar com que está o nosso conhecimento. 

 
S 26 

 
(S) Para um posterior concurso. 
 

 
S 27 

 
(S) Consideraria um teste pessoal, para comprovar e ter uma analise do meu 
conhecimento. 

 
S 28 

 
(S) Por ser uma forma de autoconhecimento, ou seja, uma maneira de avaliar tudo 
aquilo que eu aprendi até então. 

 
S 29 

 
(S) Para testar e conhecer meus conhecimentos adquiridos. 
 

 
S 30 

 
(S) Pois seria um aprendizado a mais. 
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SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 19 – VOCÊ CONSIDERA QUE O ENADE TENHA AVALIADO A FORMAÇÃO 

RECEBIDA NO CURSO? 
 

S 1 
 
(SP) A maioria das matérias foi abordada pela faculdade. 
 

 
S 2 

 
(SC) Porque abrange boa parte do curso, e as perguntas são bem pertinentes. 
 

 
S 3 

(N) Não é em um prova puramente interpretativa com tempo para encerrar em um dia 
que se possa avaliar a formação de um curso. Muitos aspectos comportamentais de 
cada aluno podem interferir para tal aferimento de conhecimento. 

 
S 4 

 
(SP) Faz muitas perguntas confusas. 
 

 
S 5 

 
(SC) Porque as questões foram diretamente ligadas às matérias que aprendemos. 
 

 
S 6 

 
(SP) Porque o conteúdo de todo um curso de graduação é muito extenso para ser 
avaliado ao final do mesmo. Deveria ser feito em etapas. 

 
S 7 

 
(SC) Pela qualidade das questões. 
 

 
S 8 

 
(SP) O Enade abordou assuntos já vistos no curso, porém teve assunto que nunca vi. 

 
S 9 

 
(SP) 
 

 
S 10 

 
(SC) Através do Enade da para saber se o aluno aprendeu ou não a disciplina. 
 

 
S 11 

 
(N) Porque não me avaliou no início e não dá para separar o que eu já sabia do que eu 
aprendi. 

 
S 12 

 
(SP) Mesmo as questões sendo escolhidas entre várias matérias são difíceis dizer 
completamente, pois há competências dos alunos que não contarão na prova, não 
serão analisadas pela prova. 

 
S 13 

 
(SP) Porque teve matéria que eu não vi. 
 

 
S 14 

 
(SP) Analisou a formação recebida por que o Enade avalia seu desempenho escolar. 
 

 
S 15 

 
(SC) Porque através dessa avaliação que foi aplicada se consegue definir uma 
estatística geral do grau de conhecimento dos alunos. 

 
S 16 

 
(SC) Pois foram questões baseadas no que aprendemos nas aulas. 
 

 
S 17 

 
(N) Prova pode ser forjada, conhecimento na prática não. 
 

 
S 18 

 
(SP) Apesar de ser uma prova extensa, não há como avaliar todo o conteúdo recebido, 
então acredito que foram relacionadas perguntas sobre os temas que mais faça a 
diferença na vida do administrador. 

 
S 19 

 
(SP) Sim pelo empenho das pessoas que compareceram na prova. 
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S 20 

 
(N) Acredito que não, pois na faculdade aprendemos além da teoria, cada professor 
além da matéria passa para nós suas histórias e aos poucos vamos ganhando. 

 
S 21 

 
(SC) Vários assuntos abordados no Enade fizeram parte da grade curricular do curso. 
 

 
S 22 

 
(SC) Avaliado muito bem. 
 

 
S 23 

 
(SC) Porque não são avaliados apenas os alunos, mas sim o conjunto todo, a 
instituição, seus profissionais, se os alunos estão sendo bem orientados etc. 

 
S 24 

 
(N) Não concordo, por que o Enade não pode tirar conclusões de uma prova apenas. 
Para uma conclusão mais correta teria que ter uma prova no inicio 1º semestre e no 
ultimo 8º semestre, com isso daria para avaliar sim o curso. 

 
S 25 

 
(SC) Sim porque muitas coisas que foram passadas nas aulas de Enade a maioria caiu 
na prova do Enade por isso foi muito importante ter essas aulas. 

 
S 26 

 
(SP) Porque faltaram mais práticas ou teorias em relação a esta avaliação. 
 

 
S 27 

 
(SC) Sim, em todas as matérias. 
 

 
S 28 

 
(SP) Uma vez que uma parte do conteúdo eu não me lembro de ter visto ao longo do 
curso. 

 
S 29 

 
(SC) Porque é o que vamos ter como profissão e foi o que vimos nas aulas. 
 

 
S 30 

(N) Não, com certeza teve muitas pessoas que colocaram o que quiseram ou chutaram 
para acabar mais rápido. 
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SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 21 – A MESMA PROVA DO ENADE É APLICADA A TODOS OS 

ESTUDANTES CONCLUINTES DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL. QUAL 
SUA OPINIÃO A RESPEITO DESTA PRÁTICA? 

 
S 1 

 
É bom para avaliar o conhecimento, antes e depois do aluno entrar na faculdade. 
 

 
S 2 

 
Interessante, pois avalia de modo geral o ensino de todas, se estão aplicando de forma 
correta a grade curricular. 

 
S 3 

 
Acho justo, pois todas as universidades devem se adequar com o mesmo conteúdo e 
ter um nível equilibrado de gestão de ensino para que realmente formem 
administradores. 

 
S 4 

 
Normal, por que seria diferente? 
 

 
S 5 

 
Ótima. Acho que todos devem ter o mesmo nível como formandos em Administração. 
 

 
S 6 

 
A aplicação da avaliação é valida e importantíssima, porém conforme relatado na 
questão 19, o conteúdo é demasiado extenso, para uma prova após tanto tempo. 

 
S 7 

 
Bastante interessante para avaliar os alunos. 
 

 
S 8 

 
Acho que teria que ser assim mesmo precisa saber se o conteúdo dado em todas as 
instituições é igual. 

 
S 9 

 
É bastante válida, pois independentemente de onde está cursando o conteúdo deve ser 
o mesmo para todas. 

 
S 10 

 
Acredito que o melhor seria uma prova para cada estado, pois existe conteúdo que é 
passado em uma instituição e na outra não. 

 
S 11 

Embora avaliem de forma igual, diferentes conteúdos e formas de aplicação do mesmo 
curso, o Enade pode forçar a um alinhamento entre os cursos para atingir a pontuação 
mais alta, melhorando o nível dos formandos. 

 
S 12 

Em minha opinião isso é injusto, pois cada cidade e estado possui uma peculiaridade. 
Se todas as faculdades fossem iguais, a mesma prova a todos faria sentido. 
 

 
S 13 

 
Enade é bom para avaliar que nível estar os alunos e também, para o mesmo saber 
como está preparado. 

 
S 14 

 
Muito boa para saber se estudante adquiriu as informações apresentadas nas 
universidades. 
 

 
S 15 

Essa prática mostra que independente do seu estado, região ou cidade e até mesmo 
faculdade o conceito a ser estudado é o mesmo isso fica mais claro ao ver a prova do 
Enade. 

 
S 16 

 
Vejo isso de forma positiva, pois eles podem avaliar todas as faculdades igualmente, 
sem causar injustiças. 

 
S 17 

 
Podemos analisar os profissionais que o mercado esta recebendo, qualidade, 
competências, conhecimento. 

 
S 18 

Acaba por se tornar injusto, pois por mais que o ensino e o corpo docente sejam de 
extrema qualidade é difícil comparar o ensino com o de uma faculdade federal, por 
exemplo. 
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S 19 

 
Essa prova é boa para saber o nível de todos os administradores do país, assim 
também eles conseguem saber por regiões onde o ensino é melhor. 

 
S 20 

Deveria mudar, pois é difícil “competir” com alunos de instituição como a FGV que o 
ensino é totalmente diferente, deveria ser enquadrada as situações de cada cidade ou 
região. 

 
S 21 

 
É importante para mensurar o nível em que estão alunos e faculdade. 
 

 
S 22 

 
Uma forma de mostrar como está o estudo nos cursos. 
 

 
S 23 

Justa, porque se as provas fossem diferentes, os métodos de avaliação de cada 
instituição teriam de ser diferente, o que poderia prejudicar uns e favorecer outros. 

 
S 24 

Errada, o Enade não pode comparar o ensino de uma USP, FGV, com uma faculdade de 
menor porte o ensino é totalmente diferente, os alunos são prejudicados com esse 
método. 

 
S 25 

 
Em minha opinião eu concordo que eles estão certos, pois eles fazem essa prova para 
te avaliar e saber o que realmente você aprendeu. 

 
S 26 

 
É relativamente satisfatória para saber se o aluno ou a FECLE Don Domênico estão no 
caminho correto em relação ao curso. 

 
S 27 

 
Acredito que seja ótima, não somente para testar tudo que foi aprendido no curso, e 
também uma preparação para concursos públicos. 

 
S 28 

É de extrema importância, pois com base nas notas de cada região é possível avaliar a 
qualidade do ensino e aperfeiçoá-lo, para que possa ter profissionais mais capacitados 
no futuro. 

 
S 29 

 
Válida, pois é um exame nacional e deve mesmo se um “longa manus” (sic) de todas 
as regiões para que exista o conhecimento do ensino do país. 

 
S 30 

 
Eu acho que não tinha que ter sido uma prova tão complicada, mais o conteúdo foram 
bons, está prática correta para não haver erros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 
SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 22 – VOCÊ CONSIDERA QUE A AVALIAÇÃO PROPOSTA PELO ENADE 

POSSA MELHORAR A QUALIDADE DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO? 
 

S 1 
 
(N) Pois o aluno que faz (em partes) seu conhecimento aumentar. 
 

 
S 2 

 
(S) Porque através das notas é possível saber se o conteúdo está sendo passado da 
melhor maneira para os alunos, e se estes estão aprendendo. 
 

 
S 3 

(N) Não acredito que uma avaliação extensa, cansativa como é a proposta pelo Enade 
possa servir de parâmetro para mensurar a real qualidade de ensino de uma instituição 
por ser extensa e desfocativo (sic) da resposta da questão. 

 
S 4 

 
(N) Enade visa mais ferrar a faculdade do que avaliar o aluno. 
 

 
S 5 

(S) Antes do Enade ( 1 semestre antes ) as provas eram mais complexas na faculdade, 
para nos prepararmos para o Enade, creio que desta forma tivemos que estudar mais 
para fazer as provas. 

 
S 6 

 
(S) Através desta avaliação, pode-se medir o nível de aprendizado. 
 

 
S 7 

 
(S) Porque foi de altíssimo nível. 
 

 
S 8 

 
(S) Para que os alunos tenham um melhor desempenho e um maior comprometimento. 
 

 
S 9 

 
(S) Através do desempenho dos alunos, as faculdades podem buscar melhorias para 
seus cursos. 

 
S 10 

 
(S) Após sair os resultados das provas, irá tender a melhorar cada vez mais a 
qualidade de ensino, visando ampliar o conhecimento dos alunos. 

 
S 11 

(S) Porque avaliam de forma igual cursos que são aplicados de acordo com o nível do 
aluno que o frequenta. Se o curso não se igualar aos melhores vai ficar em 
desvantagem. 

 
S 12 

 
Não sei responder, pois não sei a proposta do Enade. 
 

 
S 13 

 
(S) Como o curso preparatório que tivemos, porque ajuda a estar lembrando e se 
esforçando sempre para o melhor. 

 
S 14 

 
(S) Sim. Pode melhorar sim é para melhor a qualidade porque cada Enade realizado 
uma experiência para quem elaborar verificar os erros e acertos. 
 

 
S 15 

 
(S) Tendo em mãos os resultados da avaliação se for negativo é um meio da faculdade 
re ver seu método de estudo para atingir uma meta melhor. 

 
S 16 

 
(S) Por que todas as faculdades irão se empenhar para obter a nota máxima no Enade, 
assim atraindo cada vez mais alunos. 

 
S 17 

 
(N) Pois o aluno ingressante será diferente do concluinte este resultado pode também 
prejudicar novos alunos. 

 
S 18 

 
(S) No questionário aplicado acredito que esteja a base dos conceitos atuais que os 
administradores devem ter. 

 
S 19 

(S) Com a avaliação dependendo do resultado da prova saber se certa faculdade esta 
passando um bom conteúdo para os alunos, se a nota não for boa eles irão tentar 
melhorar o ensino. 
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S 20 

 
(S) Acredito que algumas faculdades acabam investindo mais, por temerem uma nota 
ruim. 

 
S 21 

 
(S) Toda avaliação é necessária. E em casos de desvios ou deficiências, é uma grande 
oportunidade para melhorar. 

 
S 22 

 
(S) Com esta prática o ensino pode melhorar cada vez mais. 
 

 
S 23 

 
(S) Pois é através dela que os cursos e instituições serão avaliados igualmente, assim 
vendo o que, e onde cada uma pode melhorar. 

 
S 24 

 
(S) Se as faculdades seguirem o modelo que o Enade propõe, acredito que melhoraria 
com certeza. 

 
S 25 

(S) Através dessa avaliação percebi que o curso de Administração mudou bastante, 
pois muitas coisas que não foram vistas durante o período das aulas conseguimos 
obter vários conteúdos e além de aprender cada vez mais. 

 
S 26 

 
(S) Por causa da própria pesquisa, na qual o aluno é obrigado a entender diversas 
questões de sentido duplo. 

 
S 27 

 
(S) A prova do Enade nada mais é que isso, ver o ensino dos alunos dentro da 
instituição. 

 
S 28 

 
(S) Uma vez que com base nas notas, é possível exigir mais das entidades que 
obtiveram um aproveitamento inferior, visando uma melhor formação. 

 
S 29 

 
(N) A qualidade de todos os cursos vem da base, se meu ensino fundamental for falho 
o superior pode acabar não “tapando” esta brecha anterior. 

 
S 30 

(S) Faz com que o aluno aprenda mais ao saber que no final de todo o curso, mesmo 
não sendo negado o seu diploma o aluno possa saber qual o nível acabou tendo o seu 
curso. 
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SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 23 – SE FOSSE POSSÍVEL, O QUE VOCÊ MUDARIA NO ENADE? COMO? 

POR QUÊ? 
 

S 1 
 
O modo de aplicar as provas. 
 

 
S 2 

 
A obrigatoriedade e os extremos em sala para início das provas. Ex. Ter tirar as 
baterias do cel, colocar no silencioso basta. E quem não pode o que faz? 

 
S 3 

 
Uma avaliação menos extensa, mais objetiva. 
 

 
S 4 

 
O deixaria algo mais simples de ler e mais coerente. 
 

 
S 5 

 
A prova é muito extensa, por mais que você saiba fazer sua mente já ficou cansada e 
você fica sem tempo. 

 
S 6 

 
Dividiria a avaliação em duas etapas, através da padronização dos conteúdos dados 
pelos cursos. 

 
S 7 

 
A duração da prova (prazo maior). 
 

 
S 8 

 
Diminuiria a quantidade de questões eu aumentaria o tempo da prova. 
 

 
S 9 

 
A obrigatoriedade. 
 

 
S 10 

 
Achei a prova um pouco extensa, gostaria que ela fosse mais dinâmica. 
 

 
S 11 

 
Acrescentaria mais 1 hora de prova ou dividiria em 2 dias - aplicaria o teste no início e 
no fim do curso. 

 
S 12 

Mudaria a quantidade das perguntas ou aumentaria o tempo para a realização porque 
isso induz o estudante a finalizar a prova com pressa, tendo o perigo de ter que chutar 
respostas. 

 
S 13 

 
Talvez a quantidade de perguntas, porque ficamos muito cansados, muita leitura 
desgasta um pouco. 

 
S 14 

 
Mudaria o tempo de duração período matutino o dia todo na realidade. 
 

 
S 15 

 
O tempo do resultado para as notas, porque é péssimo esperar um ano pra saber como 
você foi na prova. 

 
S 16 

 
Mudaria a quantidade de perguntas, pois achei uma prova muito extensa. 
 

 
S 17 

 
Obrigatoriedade, uma prova a cada 2 semestre, assim conseguiríamos avaliar o aluno 
durante o curso. 

 
S 18 

 
A forma confusa das perguntas (em alguns casos as questões não foram claras e 
objetivas) e a extensão das perguntas, que por serem longas tornam a prova cansativa. 

 
S 19 

 
Acho a prova muito demorada. A pessoa teria que sair uma ou duas vezes do ambiente 
de prova para refrescar suas ideias. 
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S 20 

 
A quantidade de questões, pois a prova se torna muito cansativa e a obrigatoriedade 
não acho necessária. 

 
S 21 

 
A prova não precisa ser tão extensa. 
 

 
S 22 

 
No momento não mudaria nada porque as questões do Enade foram bem objetivas 
para o curso de ADM. 

 
S 23 

 
Distribuiria a prova em dois dias, como o ENEM, dessa maneira não sobrecarregaria 
tanto os alunos, uma vez que é uma prova muito complexa. 

 
S 24 

 
A formulação das perguntas. 
 

 
S 25 

 
Não mudaria nada, pois em minha opinião acho que eles estão certos. 
 

 
S 26 

 
Não mudaria muita coisa, porém só diminuiria as dissertações que são muitas. 
 

 
S 27 

 
Faria uma prova mais curta, pois além das questões serem extensas acaba sendo 
muito cansativo e por muitas vezes uma questão acaba sendo deixada de lado. 

 
S 28 

 
Acredito que as questões poderiam ser mais objetivas e com uma linguagem um pouco 
mais didática. 

 
S 29 

 
Textos menores para reduzir o tempo de leitura e abrir espaço para que a resposta 
tenha fluidez, poder pensar aumenta a qualidade do resultado. 

 
S 30 

 
A quantidade de questões. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 
SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 24 – VOCÊ SE PREPAROU, PESSOAL E INDIVIDUALMENTE, PARA 

PRESTAR O ENADE? COMO? POR QUÊ? 
 

S 1 
 
(S) Em termos sim, pois a faculdade disponibilizou um reforço para os alunos. 
 

 
S 2 

 
(S) Através de um retrospecto fornecido pela faculdade (curso preparatório). 
 

 
S 3 

 
(N) Uma avaliação voltada para interpretação textual, não achei que tivesse 
necessidade de uma preparação. 

 
S 4 

 
(N) Não tive interesse. 
 

 
S 5 

 
(N) Estudei apenas normalmente na faculdade. 
 

 
S 6 

 
(S) Participando, efetivamente das aulas, obtendo bons resultados. 
 

 
S 7 

 
(N) Eu pensei que seria mais fácil, mas o nível foi bastante elevado das questões 
pensei que estava preparado. 

 
S 8 

 
(N) Participei de curso na faculdade, onde revisei as matérias, estudei, mas mesmo 
assim não foi suficiente para assimilar as questões dadas. 

 
S 9 

 
(N) Optei por avaliar o que já tinha aprendido sem um prévio preparo. 
 

 
S 10 

 
(N) Devido ao pouco tempo livre que possuo. 
 

 
S 11 

 
(N) Não busquei nenhum tipo de estudo complementar para o exame. 
 

 
S 12 

 
(N) Não como eu queria, mas me preparei como pude porque não consegui conciliar o 
estudo com o trabalho e o Enade. 

 
S 13 

 
(S) Estudando com amigos, porque queria saber onde eu estava bem e onde precisava 
melhorar. 

 
S 14 

 
(S) Individualmente - pesquisas em casa, na biblioteca, não me preparei muito. 
 

 
S 15 

 
(N) O preparo foi parcial apenas nas aulas e na faculdade. 
 

 
S 16 

 
(N) Falta de tempo. 
 

 
S 17 

 
(N) Não o suficiente como deveria. 
 

 
S 18 

 
(N) Acredito que o principal fator foi falta de tempo, embora a faculdade tenha 
oferecido um curso preparatório, os horários não coincidiram. 

 
S 19 

 
(N) Tenho 31 anos e o estudo não é só a minha prioridade, trabalho muito. 
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S 20 

 
(N) Eu fiz a prova de acordo como tudo que aprendi durante o curso, além dos meus 
conhecimentos próprios que me ajudaram muito. 

 
S 21 

(S) Estudando os conteúdos aplicados pela faculdade, através dos materiais 
arquivados, de forma a preparar a minha pessoa e também constituir uma boa nota 
para o curso e faculdade. 

 
S 22 

 
(S) Sim me preparei com as aulas e em sala de aula e em casa pela internet. 
 

 
S 23 

 
(N) Porque acredito que a preparação que o curso me deu foi o suficiente para fazer a 
prova. 

 
S 24 

 
(S) As aulas em sala foram importantes, mas os estudos em casa foram de grande 
valia. 

 
S 25 

 
(S) Através das aulas e durante as horas vagas aproveitava para dar uma lida nos 
assuntos que foram abordados. 

 
S 26 

 
(N) Por ser uma novidade para mim e achar que seria fácil. 
 

 
S 27 

 
(S) Tentei estudar as matérias que tive no começo do curso para relembrar. 
 

 
S 28 

 
(N) Foi complicado conciliar os trabalhos e provas da faculdade, minha vida 
profissional e, com isso, não conseguiu me preparar especificamente para o exame. 

 
S 29 

 
(S) Aulas preparatórias em curso extracurricular. 
 

 
S 30 

 
(N) Não, pois não tive tempo livre, trabalho e estudo e os meus tempos livres preferi 
descansar, dormir ou até mesmo fazer trabalhos da faculdade. 
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SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 25 – A INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NA QUAL VOCÊ ESTUDA 

O ORIENTOU/PREPAROU PARA PRESTAR O ENADE? COMO? POR QUÊ? 
 

S 1 
 
(S) Foi feito um resumão das matérias. 
 

 
S 2 

 
(S) Através de um curso preparatório e dicas dos professores e orientadores. 
 

 
S 3 

 
(S) Através de cursos preparatórios aos sábados. 
 

 
S 4 

 
(S) Aplicando aulas particulares para quem estivesse interesse. 
 

 
S 5 

 
(S) As provas ficaram mais complexas. 
 

 
S 6 

 
(S) Aplicou aulas sobre os assuntos que provavelmente cairiam para os alunos. 
 

 
S 7 

 
(S) Passando e fixando itens que poderia cair na avaliação. 
 

 
S 8 

 
(S) Montando um curso das principais matérias elaborando as avaliações bimestrais 
modelo Enade. 

 
S 9 

 
(S) Propor grupos de estudos para que nos sentíssemos mais preparados. 
 

 
S 10 

 
(S) A instituição orientou aos alunos da melhor forma possível. 
 

 
S 11 

 
(S) Ofereceu um curso complementar, disponibilizou as provas anteriores, reformulou 
a forma de avaliação. 

 
S 12 

 
(S) A instituição orientou/preparou oferecendo um curso de revisão, para que os 
alunos se sentissem mais seguros para realizar a prova. 

 
S 13 

 
(S) Ofereceu cursos preparando os alunos para ajudá-los. 
 

 
S 14 

 
(S) Sim. Teve até cursinho preparatório para a realização do Enade. 
 

 
S 15 

 
(S) Na aplicação das provas com modelo Enade, porque assim ficaria mais fácil para 
entender. 

 
S 16 

 
(S) Nos dando dicas e fazendo as provas bimestrais no modelo Enade para que 
fossemos se habituando. 

 
S 17 

 
(S) Excelente o curso oferecido. 
 

 
S 18 

 
(S) Ofereceu um curso preparatório e adotou na avaliação o modelo do questionário do 
Enade com perguntas extensas. 

 
S 19 

 
(N) Eu fiz o supletivo e o ensino não era muito bom. 
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S 20 

 
(S) Além das orientações em classe, a faculdade disponibilizou um cursinho do qual 
não pude participar que segundo os colegas foi maravilhoso. 

 
S 21 

 
(S) Através de cursos oferecidos e provas simulando o modelo Enade, para adaptação 
dos alunos. 

 
S 22 

 
(S) Sim, curso foi oferecido para os alunos. 
 

 
S 23 

 
(S) Além de conter ótimos profissionais, também forneceram, gratuitamente, um curso 
extracurricular para quem quisesse relembrar alguma matéria. 

 
S 24 

 
(S) Com cursos preparatórios e provas estilo Enade. 
 

 
S 25 

 
(S) Durante todo o momento que foi falado que nós íamos prestar o Enade eles já 
vinham nos preparando desde o começo. 

 
S 26 

 
(S) Porque o conteúdo foi passado em forma de provão parecido, mas não o suficiente 
para obter uma boa nota. 

 
S 27 

 
(S) A instituição fez um cursinho, com as matérias do Enade passando, e relembraram. 
 

 
S 28 

 
(S) Além de disponibilizar provas anteriores a instituição disponibilizou aulas de 
revisão abordando todo o conteúdo visto durante o curso. 

 
S 29 

 
(S) Aulas preparatórias em curso extracurricular. 
 

 
S 30 

 
(S) Sim, tiveram as aulas nos sábados e sempre estavam orientando como seriam até 
mesmo as provas. 
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SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 26 – QUAL SUA ANÁLISE SOBRE AS QUESTÕES DO ENADE? 

 
S 1 

 
Algumas muito complexas. 
 

 
S 2 

 
De modo geral foi bem complexa, tinham questões extremamente difíceis, outras muito 
grandes (10 linhas obrigatório) praticamente uma dissertação. 
 

 
S 3 

 
Questões pertinentes ao curso. 
 

 
S 4 

 
Muito ruim. 
 

 
S 5 

 
Muito boas as perguntas e bem elaboradas, porém muito grande. Poderia ter menos 
questões. 

 
S 6 

 
São válidas e pertinentes aos conteúdos abordados em aula. 
 

 
S 7 

 
Bastante difícil. 
 

 
S 8 

 
São questões muito longas e de difícil raciocínio. 
 

 
S 9 

 
Bastante complexas e complicadas, no sentido geral das disciplinas. 
 

 
S 10 

 
Muitas das questões eu achei extensas demais e com isso os alunos perdem um pouco 
o foco. 

 
S 11 

 
São muito extensas não tem o mesmo formato das aplicadas em sala de aula, e       
pressão e nervosismo não refletem a realidade do aluno. 

 
S 12 

 
Achei pertinentes, abrangentes e bem elaboradas o único problema é a quantidade x 
tempo para responder. 

 
S 13 

 
Algumas questões foram difíceis, mais na maioria foi dado em sala de aula. 
 

 
S 14 

 
Muito boa um conhecimento, medi seu conhecimento ao longo do curso o que você 
aprendeu. 

 
S 15 

 
Bem objetivas e focadas sempre no que nos aprendemos no decorrer do curso. 

 
S 16 

 
Para quem estudou não estava tão difícil, mas de maneira geral foram questões bem 
elaboradas. 

 
S 17 

 
Cansativa. 
 

 
S 18 

 
Questões que deixaram certa confusão por falta de clareza, mas que tinham um 
conteúdo de acordo com a maioria dos cursos de administração. 

 
S 19 

 
São perguntas onde você tem que prestar muita atenção e não cair em pegadinha. 
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S 20 

 
Complexas e extremamente longas, muito complicada de interpretar. 
 

 
S 21 

 
Rigorosas, porém relacionadas aos conteúdos transmitidos pela faculdade. 
 

 
S 22 

 
As questões foram bem objetivas. 
 

 
S 23 

 
Muito complexa, de difícil entendimento e que necessitam de muita interpretação. 
 

 
S 24 

 
Foram bem formuladas e de difícil entendimento. 
 

 
S 25 

Minha análise foi que teve algumas perguntas que estava um pouco difícil de 
responder e eles deviam aumentar um pouco o horário, pois achei que o tempo foi 
muito curto. 

 
S 26 

 
As questões do Enade são excelentes e fazem com que pensemos de forma diferente 
de questões anteriores, o raciocínio é outro. 

 
S 27 

 
Cansativas, são muito longas. 
 

 
S 28 

 
Alguns enunciados estavam com uma linguagem muito técnica. Mas de maneira geral, 
as questões foram bem elaboradas. 

 
S 29 

 
Extensas demais e sem empolgação através da forma como foi abordado. 
 

 
S 30 

 
Boa, faz com que a instituição melhore tanto nos professores quanto no ensino. 
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SUJEITO 

 

 
PERGUNTA 27 – DEPOIS DE TER PRESTADO O ENADE, O QUE VOCÊ MUDARIA NO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO? 
 

S 1 
 
Não mudaria nada no curso e sim alguns professores. 
 

 
S 2 

 
No curso, lamento apenas não ter tido tempo suficiente para me dedicar aos estudos, 
pois trabalhei o curso inteiro, para pagar ele. 

 
S 3 

Mudaria muitas coisas iniciando nas matérias repetitivas onde é apenas mudado o 
nome da matéria, menos rotatividade de professores para que a matéria desse 
sequência, assim teríamos um maior aproveitamento do curso. Como um todo acho o 
curso Adm Don Domênico fraco não é honesto pelo que se cobra. Mas creio que possa 
ser melhorado e chegar à excelência. 

 
S 4 

 
Nada, a não ser a obrigatoriedade de prestar o Enade. 
 

 
S 5 

 
Com certeza, mais aulas práticas como “brincar” na bolsa de valores (Prof. Moisés em 
Economia). 

 
S 6 

 
Padronizaria os cursos conforme resposta da questão 23. 
 

 
S 7 

 
Trabalhava o curso de Administração tempos antes e não próximo da avaliação (tipo 
uma pré-avaliação antecipada). 

 
S 8 

 
Absolutamente nada. 
 

 
S 9 

 
A didática de alguns professores e uma duração maior para um melhor aproveitamento 
das disciplinas. 

 
S 10 

 
Realizaria mais seminários, palestras e visitas culturais, visando com isso aumentar o 
conhecimento dos alunos e capacitá-los para o mercado de trabalho. 

 
S 11 

Mudaria o formato das aulas, provocando no aluno a necessidade de buscar a 
informação, cobraria mais profissionalismo e realidade atual nas situações propostas. 
 

 
S 12 

 
Acrescentaria um curso de revisão durante todo o decorrer da faculdade. 
 

 
S 13 

 
Não mudaria nada tivemos apoio para nos prepararmos a fazer a prova. 
 

 
S 14 

 
Mudaria algumas didáticas de alguns mestres. 
 

 
S 15 

 
Durante as aulas aplicaria mais avaliações modelo Enade. 
 

 
S 16 

 
Não mudaria o curso, mas sim incluiria o Inglês. 
 

 
S 17 

 
Aumentaria 1 ou 2 semestres, não pelo Enade mas pela importância da ciência. 
 

 
S 18 

 
O conteúdo programático, algumas matérias são muito parecidas. 
 

 
S 19 

 
Nada, pois a ADM é um curso muito complexo onde o administrador tem que saber de 
tudo um pouco para administrar uma empresa. 
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S 20 

Maior ênfase nas matérias técnicas, como Economia, Matemática Financeira, entre 
outras que na hora de responder o Enade faz muita diferença, além de ser essencial 
para a formação de bons administradores. 

 
S 21 

 
Aplicar uma maior quantidade de conteúdos, abrangendo os assuntos ligados à área 
de Administração. 

 
S 22 

 
Mais aulas práticas e menos teoria. 
 

 
S 23 

 
Daria mais atenção para as matérias de Economia, que foram bastante questionadas na 
prova do Enade. 

 
S 24 

O ensino deveria ser mais rígido e os conteúdos não deveriam ser superficiais, mesmo 
que tivesse que aumentar a quantidade de semestre o ensino deveria ser mais 
completo. 

 
S 25 

 
Não mudaria nada, pois acho que o curso de Administração já está bem específico. 
 

 
S 26 

 
Não mudaria nada, porém aplicaria na metade do semestre provão semelhante ao 
Enade. 

 
S 27 

 
Não mudaria nada. 
 

 
S 28 

 
Acredito que faltou um maior número de aulas práticas atreladas ao conteúdo teórico 
aplicado. 

 
S 29 

 
O valor da mensalidade em todas as instituições (com apoio do governo para equilibrar 
o orçamento). Incentivo ao acesso em uma faculdade/universidade. 

 
S 30 

Os professores. Primeiro faria com que eles fossem como outras faculdades: 
passariam matéria do conteúdo do semestre todo e não voltassem se percebessem 
que a sala não estivesse entendendo, isso faria com que os alunos tivessem mais 
interesse no curso. 
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APÊNDICE C - Dimensões e categorias da análise 

 
DIMENSÕES 
DA ANÁLISE 

 

 
CATEGORIAS 
DA ANÁLISE 

 

 
UNIDADES DE SENTIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS SUJEITOS 

 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 
 
 

 

Idade 

Gênero 

Estado civil  

Residência (tipo de) 

Número de pessoas na mesma residência 

Nível de escolaridade do pai e da mãe 

 

 
 
 

ESCOLARIDADE 
 
 
 
 

 

Tipo de escola em que cursou o Ensino Médio 

Período que cursou o Ensino Médio 

Ensino Médio profissionalizante ou outro 

Ano de conclusão do Ensino Médio 

 
 
 

TRABALHO 
 
 
 

 

Trabalha na área de Administração 

Tipo de organização 

Função exercida 

 
 
 
 
 
 
 

 ENADE/ 
PERCEPÇÃO 

DOS SUJEITOS  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUALIDADE E 
AVALIAÇÃO EM 

ÂMBITO 
NACIONAL 

 
 
 

 

Obrigatoriedade do Enade 

Enade como exame nacional 

Enade como fator de melhoria da qualidade dos cursos de   

Administração 

Sugestões para mudanças do Enade 

Análise sobre as questões do Enade 

 
 
 
 
 

ÂMBITO LOCAL 
IES 

 
 
 

 

 

Conteúdos estudados no curso x questões do Enade 

Enade avalia formação recebida no curso 

Enade x concepção a respeito do curso 

Preparo pessoal para prestar o Enade 

Preparo para prestar o Enade pela IES 

Sugestões de mudança no curso após prestar o Enade 

 

 


