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RESUMO 

 
O número de instituições de ensino superior no Brasil vem crescendo bastante nos 
últimos anos. Com isso a preocupação com a qualidade dos cursos ofertados 
também tem aumentado. Para avaliar essa qualidade do ensino o governo instituiu 
formas de avaliação e vem aperfeiçoando a cada ano. As instituições, por sua vez, 
buscam bons resultados nessas avaliações a fim de utilizar como item de vantagem 
competitiva, uma vez que as notas obtidas por elas chamam atenção de novos 
clientes. Dessa forma, o presente trabalho buscou analisar as principais estratégias 
acadêmicas utilizadas na avaliação de desempenho dos cursos de Ciências 
Contábeis, da região de Natal-RN, no ENADE. Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa e quantitativa, e foi aplicado um estudo de caso 
complementado por um survey. A parte qualitativa foi obtida através de entrevistas 
semiestruturadas realizadas com os coordenadores dos cursos e a quantitativa foi 
obtida através da aplicação de um questionário fechado aos alunos aptos a 
participarem do ENADE no ano de 2012. Foram estudadas todas as instituições em 
Natal que possuem o curso de Ciências Contábeis, modelo presencial, sendo ao 
todo 10 (dez) instituições identificadas. Os dados foram analisados por meio da 
análise de conteúdo (entrevistas) e do software SPSS® 18 (survey). Foram 
utilizados os métodos de análise fatorial, através da análise de componentes 
principais, com rotação Varimax e normalização Kaiser. Em relação à análise da 
importância do ENADE sob a perspectiva dos estudantes, foi utilizado o teste não 
paramétrico de Mann-Whitney. Como resultados da pesquisa, foi identificado que 
tanto os discentes como os coordenadores de curso entendem a importância do 
ENADE, também observou-se que a satisfação dos discentes com a instituição 
refletiu nos resultados obtidos por esta, bem como, o momento em que foi iniciada a 
preparação para o exame também refletiu nas notas recebidas pelas instituições. 

 

Palavras-chave: ENADE. Estratégia acadêmica. Avaliação de desempenho. 
Instituições de Ensino Superior. Ciências Contábeis. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

The number of higher education institutions in Brazil has grown considerably in 
recent years. With this concern with the quality of courses offered has also 
increased. To assess this quality of education the government instituted forms of 
assessment and has been improving every year. The institutions, in turn, seek good 
results of these assessments in order to use as a competitive advantage item, since 
the marks obtained by them draw attention of new customers. Thus, this paper 
investigates the main strategies used in academic performance evaluation of courses 
in Accounting, from the region of Natal-RN, the ENADE. This is a qualitative and 
quantitative approach, and a case study complemented by a survey was applied. The 
qualitative portion was obtained through semi-structured interviews with coordinators 
and quantitative courses was obtained by applying a questionnaire closed on the 
ENADE able to participate in the year 2012 students. All the institutions in Natal that 
hold the course in Accounting, face model, and in all ten (10) institutions identified 
were studied. Data were analyzed using content analysis (interviews) and SPSS ® 
18 software (survey). Methods of factor analysis by principal components analysis 
with Varimax rotation and Kaiser normalization were used. The results of the 
research, it was identified that both students as course coordinators understand the 
importance of ENADE, it was also observed that the students' satisfaction with the 
institution reflected in the results obtained by this as well, the time it was initiated 
preparing for the exam also reflected in the notes received by the institutions. 

 

Keywords: ENADE. Academic strategy. Performance evaluation. Higher Education 

Institutions. Accounting.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO ASSUNTO 

 

Conforme Hawerroth (2005), o ensino superior teve uma expansão no Brasil 

na década de 90 devido à instituição de uma política educacional no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 

 

A histórica falta de planejamento e de recursos para oferecer ensino 
público gratuito e de qualidade bem caracterizaram as políticas 
públicas nas últimas décadas, acabando por criar assim uma 
demanda reprimida que precisava ser atendida para viabilizar os 
projetos de desenvolvimento nacional. Este contexto delineou o 
surgimento de um novo e pujante mercado que se mostrou 
extremamente atraente para a iniciativa privada, o que acarretou em 
investimentos maciços na abertura de novas instituições de ensino 

superior (Hawerroth, 2005, p. 11). 
 

Além disso, o mercado de trabalho está cada vez mais exigindo um maior 

nível de escolaridade, fazendo com que aumente a busca das pessoas por um curso 

superior.  

A tabela 1 mostra o crescimento do número de instituições de ensino 

superior no Brasil de 2001 até o ano de 2010 (último ano em que o Inep 

disponibilizou o Resumo Técnico do Censo da Educação Superior em seu portal). 

 

Tabela 1 – Evolução do Número de Instituições de Educação Superior por 
Categoria Administrativa – Brasil – 2001 – 2010 

Ano Total 
Pública 

Privada % 
Total % Federal % Estadual % Municipal % 

2001 1.391 183 13,2 67 4,8 63 4,5 53 3,8 1.208 86,8 

2002 1.637 195 11,9 73 4,5 65 4,0 57 3,5 1.442 88,1 

2003 1.859 207 11,1 83 4,5 65 3,5 59 3,2 1.652 88,9 

2004 2.013 224 11,1 87 4,3 75 3,7 62 3,1 1.789 88,9 

2005 2.165 231 10,7 97 4,5 75 3,5 59 2,7 1.934 89,3 

2006 2.270 248 10,9 105 4,6 83 3,7 60 2,6 2.022 89,1 

2007 2.281 249 10,9 106 4,6 82 3,6 61 2,7 2.032 89,1 

2008 2.252 236 10,5 93 4,1 82 3,6 61 2,7 2.016 89,5 

2009 2.314 245 10,6 94 4,1 84 3,6 67 2,9 2.069 89,4 

2010 2.378 278 11,7 99 4,2 108 4,5 71 3,0 2.100 88,3 
Fonte: INEP (2013) 
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Como é possível observar na Tabela 1, houve um crescimento de, 

aproximadamente, 1.000 instituições de ensino superior no período de 10 anos, 

sendo esse aumento ocorrido principalmente de instituições particulares. 

De acordo com o portal e-MEC (2014), o Brasil hoje possui 2.628 Instituições 

de Ensino Superior incluindo o ensino presencial e à distância. Em Natal estão 

cadastradas 36 instituições, sendo 18 de ensino presencial, das quais 10 ofertam o 

curso de Ciências Contábeis. 

Como é possível observar, há um número muito grande de instituições 

disponíveis, presencial e à distância. Esse número foi crescendo com o passar dos 

anos e ainda permanece em crescimento. O grande número de instituições que são 

criadas diariamente chama atenção daqueles que prezam pela qualidade do ensino. 

Por esse motivo o governo vem melhorando as formas de avaliar a 

qualidade de ensino dessas instituições, a fim de que se tenham melhores 

instituições de ensino superior disponíveis. 

No ano de 1993 surgiu o PAIUB (Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras) que teve curta duração. Em 1995, através da Lei 9.131, 

foi criado o Exame Nacional de Cursos – ENC, mas recebeu várias críticas. Essa 

avaliação durou até 2004, quando foi substituída pelo Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE através da Lei 10.861/2004. 

O ENADE faz parte de uma avaliação maior denominada SINAES (Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior) que é composto por três eixos: 

avaliação das instituições, avaliação dos cursos de graduação e avaliação dos 

estudantes (ENADE). 

De acordo com Silva Filho (2012), o ENADE é uma avaliação realizada pelo 

Ministério da Educação e Cultura – MEC junto aos discentes ingressantes e 

concluintes de cursos superiores. O processo é coordenado pela Comissão Nacional 

de Avaliação Superior – CONAES e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, que realiza a parte operacional. 

Atualmente o ENADE é aplicado somente aos alunos concluintes, uma vez 

que os alunos ingressantes, embora obrigatoriamente inscritos pela Instituição de 

Ensino Superior – IES, são dispensados da participação no exame. 

  

  



17 
 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O SINAES gera alguns indicadores de qualidade. Dentre eles existe um 

indicador utilizado na avaliação geral dos cursos de Instituições de Ensino Superior 

– IES, que é o Índice Geral de Cursos – IGC. 

De acordo com o INEP (2013), o Índice Geral de Cursos “é um indicador de 

qualidade de instituições de educação superior, que considera, em sua composição, 

a qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado)”. 

Para a graduação, o IGC é calculado com base no Conceito Preliminar de Curso – 

CPC, enquanto que na pós-graduação é avaliada a nota Capes. 

Como o presente trabalho está voltado para os cursos de graduação, será 

tratado mais sobre o CPC. Este índice “é uma média de diferentes medidas da 

qualidade de um curso” (INEP, 2013). Essa média é calculada com base no ENADE, 

o Conceito IDD (Indicador de Diferença entre o Desempenho Observado e o 

Esperado) e as variáveis de insumo. Dessa forma, o ENADE além de ter uma 

avaliação isolada, recebendo um conceito específico, ele também faz parte de 

outros indicadores que são o CPC e o IGC. 

Além disso, como essas notas obtidas pelas instituições e cursos refletem as 

estratégias adotadas pelos coordenadores e diretores das instituições para com 

seus alunos, cada ação adotada por eles pode impactar negativa ou positivamente 

os resultados das instituições. 

Conforme Braga e Monteiro (2005, p. 12), “o planejamento estratégico traça 

as diretrizes para o estabelecimento de planos de ação e contribui para a 

sobrevivência e a continuidade (a longo prazo) do negócio”. 

Com base no que foi exposto surge o seguinte problema de pesquisa: Qual 

a perspectiva dos discentes e dos coordenadores dos cursos de Ciências Contábeis 

em Natal na avaliação de desempenho no ENADE em 2012? 

 

1.3 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Principal 

 

Analisar a perspectiva dos discentes e dos coordenadores dos cursos de 

Ciências Contábeis em Natal na avaliação de desempenho no ENADE em 2012. 
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1.3.2 Objetivos Secundários 

 

Para alcançar o objetivo principal foram definidos os seguintes objetivos 

secundários: 

 Verificar as principais estratégias dos coordenadores de curso a respeito 

do ENADE 2012; 

 Analisar a perspectiva dos alunos acerca do ENADE; 

 Confrontar as estratégias dos coordenadores e a visão dos alunos; 

 Confrontar a visão dos alunos de instituições públicas com a das 

instituições privadas; 

 Identificar se a perspectiva do aluno interfere na nota obtida pela 

instituição. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Com o aumento considerável de instituições de ensino superior nos últimos 

anos, é natural que também aumente a preocupação com a qualidade do ensino 

ofertado. Dessa forma, foram instituídos indicadores de qualidade para avaliar essas 

instituições com o passar dos anos a fim de identificar quais cursos oferecem 

ensinos de qualidade e também facilitar a comparação entre a qualidade das 

instituições. 

Porém, esses indicadores se baseiam principalmente nos discentes, o que 

pode comprometer o resultado da instituição se o aluno não tiver uma postura séria 

frente à avaliação a eles imposta e se as estratégias adotadas pelas instituições não 

forem eficientes. Assim, o presente estudo busca compreender como está a visão 

desses alunos com relação a essa avaliação, quais as estratégias utilizadas pelas 

instituições para com seus alunos com relação a tal avaliação, além de mostrar 

como funciona o processo de avaliação das instituições de ensino superior. 

Como contribuição, será feita uma análise dessas estratégias utilizadas 

pelas instituições comparando-as às perspectivas dos estudantes e às notas 

recebidas, a fim de entender se essas estratégias foram válidas e bem aplicadas e 

apresentar-se-ão sugestões de melhorias para essas estratégias, podendo ser 
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ampliadas a todas as instituições e a todos os cursos, uma vez que todos passam 

pela mesma avaliação. 

A presente pesquisa pode ser estendida às demais instituições e cursos, 

uma vez que apresenta algumas falhas das coordenações que impactaram 

negativamente na nota da instituição no ENADE em 2012. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi estruturado em sete capítulos, os quais têm a seguinte 

distribuição: o primeiro capítulo apresenta o assunto abordado bem como, o 

problema de pesquisa, os objetivos da pesquisa, a justificativa para a realização do 

estudo e a presente estrutura. 

Em seguida tem-se a fundamentação teórica, a fim de aprofundar e entender 

melhor sobre o tema abordado no trabalho. O capítulo II apresenta o estudo 

empírico, onde são vistos os instrumentos de avaliação no Brasil e é trabalhado o 

foco do estudo: o ENADE. 

No capítulo III são estudadas as estratégias organizacionais e acadêmicas e 

as instituições de ensino superior. Já no capítulo IV apresentam-se os 

procedimentos metodológicos a utilizados na realização do estudo e para a solução 

do problema de pesquisa, também são apresentadas as instituições estudadas, com 

um breve histórico de cada uma. No capítulo V são apresentadas as análises dos 

dados e, no último capítulo, apresenta a conclusão do estudo com as considerações 

finais. 
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2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO APLICADOS NO BRASIL 

 

De acordo com Belloni (1999), avaliação institucional é o processo no qual 

se busca melhorar e aperfeiçoar a qualidade de uma instituição. 

Desde que surgiu o ensino superior no Brasil, o governo começou a se 

preocupar com a qualidade do ensino ofertada por essas instituições de ensino. 

Dessa forma, com o passar dos anos houve diversos instrumentos de avaliação 

aplicados no Brasil, fazendo parte da história do ensino superior. 

Assim, a explanação dos instrumentos de avaliação será iniciada com a 

história do ensino superior brasileiro, em seguida serão apresentados os 

instrumentos de avaliação que foram utilizados no decorrer dos anos, iniciando com 

o PAIUB e concluindo com o instrumento atual que é o SINAES, dando um destaque 

ao ENADE com uma seção específica. 

 

2.1 HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Até 1808, quando a Família Real Portuguesa chegou ao Brasil, não era 

permitido qualquer iniciativa que levasse à educação da Colônia. Só depois da sua 

chegada, em março de 1808, que surgiu o primeiro curso de nível superior: o 

Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia, através de um decreto assinado por D. João VI 

(VIECELLI; TREVISOL; TREVISOL, 2009). 

 

Iniciativas isoladas, como o curso superior de Engenharia Militar no 
Rio de Janeiro, que surgiu no final do século XVII, não podem ser 
consideradas como o ingresso do Brasil no ensino superior já que, 
para todos os efeitos, era um estabelecimento português. Além 
disso, eram cursos superiores isolados, centrados no ensino e não 
na pesquisa (LEHMANN, 2009, p. 75). 

 

No mesmo ano, segundo Viecelli, Trevisol e Trevisol (2009), D. João VI criou 

o segundo curso superior de medicina, no Rio de Janeiro. Entre 1808 e 1821, 

durante a permanência da Família Real no Brasil, foram criados mais sete cursos 

superiores no Rio de Janeiro e na Bahia que hoje fazem parte das universidades 

federais desses estados. 

Durante o Reinado de D. Pedro I (1822-1831), veio a proclamação da 

independência, o número de escolas superiores foi crescendo, porém todas voltadas 
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para a formação profissional. Nessa época surgiram dois projetos para instituir 

universidades: A Universidade de Pedro II, em 1843, e a Visconde de Goiânia, em 

1847, porém nenhuma delas se realizou (LEHMANN, 2009). 

Quando D. Pedro II assumiu, ele transformou os colégios médico-cirúrgicos 

da Bahia e do Rio de Janeiro em faculdades de medicina e criou o Colégio Pedro II, 

em 1838. Além disso, ele criou vários cursos e institutos nas áreas de direito, 

farmácia, música, engenharia, agronomia, artes, etc. até o fim do seu reinado, com a 

instituição da República, em 1889 (VIECELLI; TREVISOL; TREVISOL, 2009). 

Mesmo com a instituição da República, a primeira constituição criada em 1891 foi 

omissa no que tange ao compromisso do Estado com o ensino superior (LEHMANN, 

2009). 

Em 7 (sete) de setembro de 1920, foi criada a Universidade do Rio de 

Janeiro, que em 1937 foi renomeada para Universidade do Brasil e em 1967 passou 

a ter a denominação atual: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 2013). 

Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública para tratar de 

atividades voltadas à saúde, ao esporte, à educação e ao meio ambiente. Este nome 

permaneceu até 1953, quando a área da saúde passou a ter autonomia, e o 

Ministério foi renomeado para Ministério da Educação e Cultura – MEC (MEC, 2013).  

No ano de 1934, foi criada a Universidade de São Paulo (USP), onde reuniu 

algumas faculdades já existentes, como a Faculdade de Direito, instituída em 1827, 

a faculdade de Medicina, de 1912, entre outros (USP, 2013).   

 

A USP reuniu os cursos superiores existentes no Estado, tendo como 
enlace não a Reitoria, mas a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras, que seria a instituição de saber fundamental em todas as 
áreas do conhecimento humano e compensaria o isolamento das 
faculdades existentes de forma independente, tanto física, quanto 
academicamente. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras viria 
integrar em uma base comum os ensinamentos de diversas áreas do 
saber, sendo a porta de entrada em qualquer dos outros cursos 

profissionalizantes (LEHMANN, 2009, p. 77).  
 

A USP trouxe ao Brasil um novo modelo universitário, uma vez que se 

baseava em três vertentes da universidade moderna: pesquisa, ensino e extensão 

(LEHMANN, 2009). 

Em 1935, através de decreto municipal, foi criada a Universidade do Distrito 

Federal, que infelizmente não durou mais que quatro anos (UFRJ, 2013). 
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Nas décadas de 50 a 70 criaram-se universidades federais em todo o 
Brasil, ao menos uma em cada Estado, além de universidades 
estaduais, municipais e particulares, que a partir de então 
começaram a fazer parte do cenário educacional brasileiro. A 
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024 
aprovada em 1961, acelerou o processo de descentralização do 

ensino superior (LEHMANN, 2009, p. 77). 
 

Ainda assim, a LDB criada em 1961 não era completa e não tratava 

detalhadamente sobre a autonomia universitária (CUNHA, 2003). 

No ano de 1964, ocorreu um golpe na Universidade brasileira denominado 

de “caça às bruxas”. A Faculdade de Filosofia da USP foi tomada pela polícia e o 

acesso ficou restrito, sendo liberado de acordo com a vinculação do aluno ou 

professor. Os alunos e professores das Ciências Sociais e Filosofia eram 

considerados “comunistas”, sendo levados presos ou mandados para casa. Nessa 

época os militares assumiram as reitorias de algumas universidades (MATHIAS, 

2004). 

Ainda segundo tal autora, na gestão de Costa e Silva (de março de 1967 a 

outubro de 1969) que a “militarização” das universidades se tornou ainda mais forte. 

E então veio a total paralisação das atividades científica e cultural nas 

universidades. 

Porém, em 28 de novembro de 1968, foi sancionada a Lei 5.540 que “fixa 

normas de organização e funcionamento do ensino superior”, também dando espaço 

para a CAPES se articular e criar a pós-graduação no Brasil (BRASIL, 1968; 

MATHIAS, 2004). 

Em 1985 foi criado o Ministério da Cultura, alterando novamente o nome do 

MEC para Ministério da Educação e do Desporto, porém permaneceu com a mesma 

sigla. E em 1995 houve a última renomeação do MEC, para o nome atual Ministério 

da Educação, o qual passou a ser responsável apenas pela área da educação 

(MEC, 2013).  

Em 1988, com a elaboração e publicação da atual Constituição Federal, 

abriu-se a possibilidade da criação de instituições particulares com verba pública, 

desde que seguidas algumas regras: 

 

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, definidas em lei, que: 
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I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação; 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no 
caso de encerramento de suas atividades. 
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a 
bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da 
lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando 
houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na 
localidade da residência do educando, ficando o Poder Público 
obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na 
localidade. 
§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão 
receber apoio financeiro do Poder Público (BRASIL, 1988). 

 

É através da Constituição de 1988 que as instituições passaram a ter a 

denominação de lucrativas e não lucrativas, sendo estas comunitárias, filantrópicas 

e confessionais. Depois disso as universidades comunitárias começaram a aumentar 

a participação no cenário educacional brasileiro (LEHMANN, 2009). 

 

2.2 PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE BRASILEIRA (PAIUB) 

 

Em 1993, surgiu o Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras – PAIUB, que era um programa de adesão voluntária das universidades, 

em que começava com a autoavaliação e terminava com a avaliação externa 

(SINAES, 2003; HAWERROTH, 2005). 

Segundo Polidori, Marinho-araujo e Barreyro (2006, p. 427), o PAIUB foi o 

primeiro programa de avaliação da educação superior no país e “caracterizou-se 

como uma resposta ao movimento realizado pelas universidades públicas 

brasileiras, referente ao desafio de implantar um sistema de avaliação institucional 

que fosse centrado na graduação”. 

Sant’Anna e Veras (1997) afirmam que o PAIUB foi criado oficialmente em 

dezembro de 1993 através de um documento lançado pela Coordenadoria geral de 

Análise e Avaliação Institucional da SESU e pela Comissão Nacional de Avaliação 

das Universidades Brasileiras. Nesse ano foi divulgado um edital convidando as 

universidades a aderirem ao programa que teriam seus projetos financiados pela 

SESU. Um número significativo respondeu, demonstrando o interesse em participar. 

Em 1994 e em 1996 foram lançados outros dois editais e, em agosto de 

1996, o número de adesões contadas era de 94 instituições, das quais eram 38 
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Federais, 22 Estaduais, 7 municipais, 7 comunitárias, 14 comunitárias/confessionais 

e 6 particulares leigas (SANT’ANNA; VERAS, 1997). 

O programa teve o enfoque para a graduação, pós-graduação e a extensão, 

objetivando o aperfeiçoamento da qualidade acadêmica dando ênfase “nos cursos 

de graduação; na melhoria da gestão universitária, gerando dados e diagnósticos 

confiáveis, e na prestação de contas à sociedade do desempenho das 

Universidades” (POLIDORI, MARINHO-ARAUJO E BARREYRO, 2006, p. 427). 

A duração desse programa foi curta pela interrupção do apoio dado pelo 

MEC, tornando apenas um processo de avaliação interno, sendo substituído por um 

exame maior voltado para o resultado, denominado Exame Nacional de Cursos 

(SINAES, 2003).  

 

2.3 EXAME NACIONAL DE CURSOS (ENC) 

 

Em 25 de novembro de 1995, o presidente da época, Fernando Henrique 

Cardoso, sancionou a Lei 9.131 que instituía o Exame Nacional de Cursos – ENC 

(mais conhecido como Provão). Segundo o SINAES (2003, p. 14), “enquanto no 

PAIUB a preocupação estava com a totalidade, com o processo e com a missão da 

instituição na sociedade, no ENC a ênfase recai sobre os resultados, com a 

produtividade, a eficiência, com o controle do desempenho frente a um padrão 

estabelecido e com a prestação de contas”. 

O Provão não interferia no resultado do aluno no curso, uma vez que a nota 

não comporia o histórico escolar e seria disponibilizada apenas ao próprio aluno. 

Anualmente o resultado era divulgado sem identificar nominalmente os alunos 

participantes (BRASIL, 1995). 

 

A fim de legitimar o Exame Nacional de Cursos o governo lançou 
mão de várias táticas, dentre elas destacam-se: estímulo à 
competitividade entre as universidades, recredenciamento das 
instituições de ensino superior condicionadas pelos resultados 
obtidos no exame, utilização de marketing e propaganda na mídia 
para convencer a opinião pública de que o mesmo era um importante 
instrumento para a melhoria da qualidade do ensino, etc 
(RODRIGUES, 2008, p. 47). 

 

Segundo Elliot (1996), a instituição do Provão gerou muita polêmica na 

época, mas por ser considerado um dos pré-requisitos para obtenção do título de 
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graduação, os alunos tinham que participar independente da concordância com o 

exame. 

Rodrigues (2008, p. 50) afirma que o Provão foi um “instrumento de controle 

e de definição de políticas” que levou ao aumento da competição entre as 

instituições de ensino superior. Para a autora, esse foi um dos motivos que levou o 

Provão a sofrer várias críticas e resistências por parte dos representantes das 

instituições e dos estudantes que não aceitavam a forma como ele instituído. 

No ano de 1995, 616 alunos foram convocados para participarem do Provão. 

Desse número, 4% dos estudantes entregaram a prova em branco apoiando um 

“boicote” organizado pela União Nacional dos Estudantes (UNE). Os alunos que 

entregaram a prova em branco tiveram a nota zero, que impactou negativamente no 

resultado das instituições, levando cursos de boa qualidade a receberem nota 

inferior a cursos com qualidade duvidosa, necessitando de uma visita de comissões 

especialistas para avaliarem e darem uma nota decisória ao Conselho Nacional da 

Educação (CUNHA, 2003). 

Com isso, o Ministério da Educação buscou argumentos a fim de defender o 

Provão e em 10 de outubro de 1996 foi publicado o Decreto 2.026 que: 

 

Pretendeu, então, apoiar os argumentos ministeriais, mediante 
previsão de procedimentos para o processo de avaliação dos cursos 
e das instituições de ensino superior. Ele compreenderia os 
seguintes procedimentos: (i) análise dos principais indicadores de 
desempenho global do sistema nacional de ensino superior, por 
região e unidades da Federação, segundo as áreas do conhecimento 
e o tipo ou a natureza das instituições de ensino; (ii) avaliação do 
desempenho individual das instituições de ensino superior, 
compreendendo todas as modalidades de ensino, pesquisa e 
extensão; (iii) avaliação do ensino de graduação, por curso, por meio 
da análise das condições de oferta pelas diferentes instituições de 
ensino e pela análise dos resultados do Exame Nacional de Cursos; 
e (iv) avaliação dos programas de mestrado e doutorado, por área do 
conhecimento (CUNHA, 2003, p. 50-51). 

 

Conforme Rodrigues (2008), esse Decreto instituiu a avaliação das 

Condições de Oferta de Cursos de Graduação para complementar o Programa de 

Avaliação de Curso da Graduação. Essa avaliação tem como objetivo verificar a 

organização didático-pedagógica; a situação das instalações físicas de modo geral e 

outras instalações como laboratórios, oficinas e outros ambientes; o corpo docente, 

incluindo a titulação, regime de trabalho, planos de cargos e salários, produtividade 
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científica, experiência profissional e relação professor/ aluno; e as bibliotecas 

disponíveis, observando, especialmente, o acervo bibliográfico, o regime de 

funcionamento, os serviços prestados e a adequação do ambiente. 

E, de acordo com o SINAES (2003, p. 18), em 20 de dezembro de 1996 foi 

criada a Lei 9.394 denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). Para tal autor, essa lei “trouxe importantes transformações para a 

estruturação da educação nacional, dando ênfase aos processos de avaliação 

visando à melhoria da qualidade de ensino e, como recurso para a regulação do 

setor, a acreditação de instituições e cursos”. 

Essa Lei definiu como incumbência do governo federal em seu artigo 9º, 

inciso IX, “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 

respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino”. 

Conforme Cunha (2003, p. 41), 

 

Diferentemente da primeira LDB (de 1961), a de 1996 tratou 
detalhadamente da autonomia universitária, estabelecendo, em dois 
artigos, contendo cada um numerosos itens, o que esse tipo de 
instituição poderia fazer. Dentre eles, reassegurou a possibilidade 
(negada às instituições isoladas de ensino superior) de criar e 
extinguir cursos, assim como de determinar o número de vagas de 
cada um, elementos importantes para a sintonia das instituições 
privadas com o mercado. 

 

Em 2003, através de duas portarias do MEC/SESu (número 11 e número 

19), foi instaurada pelo então Ministro da Educação Cristovam Buarque a Comissão 

Especial da Avaliação da Educação Superior (CEA) com o objetivo de “analisar, 

oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a 

reformulação dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior e 

elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados” 

(SINAES, 2003, p. 7). 

Essa Comissão avaliou o ENC e identificou alguns pontos negativos: o 

exame avaliava pouco os aspectos institucionais, não havia um sistema 

informatizado para controlar o trâmite dos processos e a despesas de diária da 

comissão era paga pela própria instituição avaliada. 
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2.4 SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SINAES) 

 

Em virtude dos pontos negativos e outros problemas encontrados no ENC, a 

CEA elaborou a proposta de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior que integrasse “dimensões internas e externas, particular e global, 

somativo e formativo, quantitativo e qualitativo e os diversos objetos e objetivos da 

avaliação” (SINAES, 2003, p. 61). Dessa forma, o SINAES tem como proposta 

avaliar duas dimensões importantes: a avaliação educativa e a regulação. 

Conforme Verhine, Dantas e  Soares (2006), essa proposta não foi aceita 

por completo, pois em 2004 foi sancionada uma nova lei (a Lei 10.861) contendo os 

itens da proposta com algumas alterações. 

A Lei 10.861/2004 instituiu a Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – CONAES contendo sete atribuições, de acordo com o artigo 6º: 

 

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. 

 

Ou seja, a CONAES ficaria responsável pelo processo de avaliação da 

Educação Superior, incluindo o ENADE, que é explicado no art. 5º da referida Lei. 

De acordo com a Lei 10.861/2004, “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”. 
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Polidori, Marinho-araujo e Barreyro (2006) afirmam que o SINAES é 

composto por três eixos: avaliação das instituições, avaliação dos cursos de 

graduação e avaliação dos estudantes. 

Segundo tais autores, a avaliação das instituições observa a constituição 

das IES, a capacidade de atendimento à comunidade acadêmica e engloba o 

sistema de autoavaliação. A avaliação dos cursos de graduação envolve um pouco 

do sistema anterior, porém possui uma equipe multidisciplinar de especialistas para 

avaliar cursos de áreas afins. O último eixo, a avaliação dos estudantes, é feita 

através do ENADE. 

Rodrigues (2008) resume os três eixos das avaliações do SINAES em um 

quadro que mostra os procedimentos e os resultados de cada um desses 

instrumentos de avaliação: 

 

Quadro 1 – Instrumentos de avaliação que compõem o SINAES 

S
IN

A
E

S
 

Instrumentos 
Avaliativos 

Procedimentos Resultados 

 Avaliação 
Institucional 

 Autoavaliação – coordenada 
pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) de cada IES, 
análise das dimensões 
definidas pela lei que 
regulamentou o SINAES; 

 Avaliação Externa – avaliação 
in loco realizada por comissões 
designadas pelo INEP, 
incluindo: 

  Análise da documentação 
institucional; 

 Análise do autoestudo; 

 Análise de informação pelos 
outros instrumentos; 

 Visita; 

Elaboração de relatórios; 
Divulgação dos resultados; 
Elaboração de um balanço 
crítico; 
 
 
Relatório das Comissões 
enviado à CONAES para 
Parecer Conclusivo que 
posteriormente deverá ser 
encaminhado à SESU para 
fins de regulação; 

 Cursos de 
Graduação 

 Preenchimento de formulário 
eletrônico, composto por três 
grandes dimensões: a 
qualidade do corpo docente, a 
organização didático-
pedagógica e as instalações 
físicas, com ênfase na 
biblioteca. 

 Visitas in loco de comissões 
externas 

Relatório das avaliações 
dos cursos de graduação. 
Reconhecimento ou 
renovação de 
reconhecimento dos cursos 
de graduação, 
representando uma medida 
necessária para a emissão 
de diplomas. 

 Exame 
Nacional de 
Desempenho 

 Teste composto de questões de 
múltipla escolha e discursiva; 

 Questionário sobre a percepção 

Resumo Técnico; 
Relatório do Curso; 
Relatório de IES; 
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dos 
Estudantes 
(ENADE) 

dos alunos sobre o exame; 

 Questionário socioeconômico-
educacional do aluno; 

 Questionário respondido pelo 
coordenador do curso 
submetido à avaliação 

Relatório Síntese; 
Boletim Individual de 
Desempenho; 
Conceito Preliminar de 
Curso; 
 

Fonte: Rodrigues (2008, p. 55), adaptado 

 
Assim, o SINAES apresenta uma avaliação completa da instituição, incluindo 

avaliações internas e externas da instituição, dos seus cursos e dos seus alunos. 

O INEP, segundo a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, 

com base nessas avaliações, gera alguns indicadores de qualidade: o Conceito 

Preliminar de Curso, sendo um indicador de cursos superiores; o Índice Geral de 

Cursos Avaliados da Instituição, sendo um indicador de IES; e, o conceito obtido 

através do ENADE, sendo um indicador para aferir o desempenho dos estudantes. 

 
§ 1º  O CPC será calculado no ano seguinte ao da realização  do 
ENADE de cada área, observado o art. 33-E, com base na avaliação  
de desempenho de estudantes, corpo docente, infra-estrutura,  
recursos didático-pedagógicos e demais insumos, conforme 
orientação técnica aprovada pela CONAES. 
§ 2º O IGC será calculado anualmente, considerando: 
I - a média dos últimos CPCs disponíveis dos cursos avaliados da 
instituição no ano do cálculo e nos dois anteriores, ponderada pelo 
número de matrículas em cada um dos cursos computados; 
II - a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-
graduação stricto sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação 
trienal disponível, convertida para escala compatível e ponderada 
pelo número de matrículas em cada um dos programas de pós-
graduação correspondentes; 
III - a distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de 
ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu, excluindo as 
informações do inciso II para as instituições que não oferecerem pós-
graduação stricto sensu (MEC, 2007, Art. 33-B). 

 

Ou seja, o IGC é calculado usando o CPC, que, por sua vez, é calculado 

usando o ENADE. 

De acordo com o INEP (2010), a fórmula utilizada para calcular o IGC 

envolve os conceitos obtidos na graduação, mestrado e doutorado, conforme 

demonstrado a seguir: 

O índice da graduação (G) é calculado com base na fórmula 
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onde: CPCi = Conceito Preliminar do Curso i da IES obtido 

nos 3 últimos anos 

 onde ni = número total de matrículas no curso de graduação i da 

IES; 

TG = número total de matrículas de graduação na IES que foi 

possível calcular o CPC 

O índice do Mestrado (M) é obtido através da equação 

, onde Mi = nota dos alunos de mestrado do programa de pós-

graduação da IES; e 

Sendo esse valor de Mi ≤5, utiliza-se a referida nota. Sendo esse Mi >5, 

utiliza-se a nota 5, uma vez que é a nota máxima considerada. 

, onde  = número de matrículas de mestrado no programa de 

pós-graduação da IES; 

 TM = número total de matrículas de mestrado nos programas 

de pós-graduação da IES que tenha conceito CAPES 

atribuído. 

Para o cálculo do conceito dos cursos de doutorado (D) tem-se a seguinte 

equação: 

, onde Di = nota dos alunos de doutorado do programa de pós-

graduação da IES, ou seja, Di = CAPES – 2; 

, onde hi =  número de matrículas de doutorado no programa de 

pós- graduação da IES 

 TD   =  número total de matrículas de mestrado nos 

programas de pós-graduação da IES que tenha 

conceito CAPES atribuído 
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Tanto no caso do mestrado como no doutorado, a nota CAPES deve ser ≥3, 

pois é o conceito mínimo aceito pela CAPES. 

Obtidas essas notas, utilizam-se os dados encontrados para calcular o IGC 

da IES, conforme fórmula a seguir: 

 

Sendo  

TME é o número de graduandos equivalente a mestrandos e TDE é o número 

de graduandos equivalente a doutorandos. Ou seja,  

 

um aluno de mestrado de um programa de pós-graduação nota 3 é 
equivalente a um aluno de graduação; um aluno de mestrado de um 
programa nota 4 é equivalente a dois alunos de graduação; e, por 
fim, um aluno de mestrado de um programa nota 5 é equivalente a 
três alunos de graduação. Raciocínio análogo pode ser feito para o 
termo TDE referente às matrículas de doutorado (INEP, 2010, p. 3-4) 

 

Extrai-se daí a equação 

 

Onde, TMj =  número de alunos de mestrado matriculados em programas de 

pós-graduação com nota Mj; 

TDj =  número de alunos de doutorado matriculados em programas de 

pós-graduação com nota Dj; 

O resultado, arredondado na segunda casa decimal, é multiplicado por 100 e 

divulgado em duas formas: numa escala de 1 a 5 e por faixas, conforme tabela 2: 

 
Tabela 2 – Distribuição dos Conceitos 

IGC - Faixas IGC - Contínuo 

1 0,0 a 94 

2 95 a 194 

3 195 a 294 

4 295 a 394 

5 + 395 
Fonte: INEP (2010, p. 4) 
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Segundo a Portaria nº 821 de 24 de agosto de 2009, art. 4º, o CPC é 

composto pelos seguintes itens: Insumos, representando 40% da nota e ENADE, 

representando 60% da nota. Os insumos estão divididos em titulação de doutores 

(20%), titulação de mestres (5%), regime de trabalho docente parcial ou integral 

(5%), infraestrutura (5%) e questão pedagógica (5%). 

A infraestrutura e a questão pedagógica são obtidas através do questionário 

socioeconômico e os demais itens são obtidos através do censo. 

Já o ENADE representa o desempenho dos concluintes (15%), o 

desempenho dos ingressantes (15%) e o IDD (30%). Sendo que para o cálculo do 

conceito do ENADE só é considerado o desempenho dos concluintes. 

Conforme Portaria nº 40 de 2007, esses índices são usados nos processos 

de renovação de reconhecimento e reconhecimento de cursos e recadastramentos 

de instituições. Para obtê-los, os cursos e as instituições deverão ter um resultado 

satisfatório nessas avaliações. No caso de ter um resultado insatisfatório, a 

instituição pode solicitar a renovação de reconhecimento ou recredenciamento, no 

prazo de até 30 (trinta) dias da publicação do indicador. 

Neste caso, é preciso que seja apresentada uma proposta de melhorias nas 

deficiências que levaram ao resultado insatisfatório, aprovado pela Comissão 

Própria de Avaliação. 

Para facilitar o processo de regulamentação das IES, com a realização do 

cadastramento e recadastramento das IES e autorização, reconhecimento e 

renovação de cursos, foi instituído, através da Portaria nº 40 de 2007, o portal e-

MEC. Este portal foi criado com o intuito de ser o portal oficial de consulta pública 

pela internet sobre as instituições e os cursos da educação superior (MEC, 2013; 

MEC, 2007).  

Conforme descrito no Art. 61-A, §5º da Portaria nº 40 de 12 de dezembro de 

2007, 

 

as informações do Cadastro e-MEC constituirão a base de dados de 
referência a ser utilizada pelos órgãos do MEC e autarquias 
vinculadas sobre instituições e cursos de educação superior, com 
precedência sobre quaisquer outras bases, evitando-se duplicação 
de coleta quando não expressamente justificada. 

 

Navegando pelo portal e-MEC é possível encontrar informações acerca da 

instituição e sua mantenedora. Nas informações da instituição é possível identificar o 
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endereço, contato, representante, cursos ofertados, IGC, nota ENADE, CPC, entre 

outros, além de informações acerca da regulamentação das instituições e dos 

cursos. 

 

2.5 EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE) 

 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes foi instituído pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva através da Lei 10.861/2004, que criou o SINAES 

e como um dos itens desse sistema de avaliação, o ENADE. 

 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é um 
dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sinaes). O ENADE é realizado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), 
segundo diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Conaes), órgão colegiado de 
coordenação e supervisão do Sinaes. (INEP, 20121) 

 

De acordo com a Lei 10.861/2004, art. 5º, § 1º, o ENADE foi criado com o 

objetivo de medir o desempenho dos estudantes em relação a 

 

os 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. 

 

A prova é dividida em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos de 

cada área e é composta por questões objetivas e discursivas com temas atuais 

contextualizados opondo uma situação problema, um estudo de caso, um simulacro 

ou outros de forma a investigar o conteúdo apreendido bem como a habilidade em 

resolver situações que o estudante possa se deparar no exercício de sua profissão, 

ou na realidade brasileira ou mundial (POLIDORI; MARINHO-ARAUJO; 

BARREYRO, 2006; MEC, 2007). 

Conforme o INEP (2013), o ENADE é uma avaliação trienal, onde a cada 

três anos há uma listagem de cursos a serem avaliados. Dessa forma, se um curso 

participou da avaliação feita no ano passado, neste ano ele não participará da 
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listagem de cursos que serão avaliados, como é o caso do curso de Ciências 

Contábeis. 

De acordo com a Lei 10.861/2004, os alunos com melhores desempenhos 

no ENADE recebem um estímulo na forma de bolsa de estudos, ou auxílio 

específico, ou outra forma de distinção com objetivo similar a fim de manter nesses 

alunos o desejo de continuar os estudos com qualidade, em nível de graduação ou 

pós-graduação. 

Até 2009, as IES inscreviam os estudantes ingressantes e concluintes e o 

Inep selecionava uma amostra. Posteriormente foi definido que todos os 

ingressantes e todos os concluintes deveriam participar do processo avaliativo nos 

determinados períodos de avaliação (BRASIL, 2013). 

No ano de 2011 ocorreu outra mudança no sistema, que se manteve no ano 

de 2012. Aqueles que possuem nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

em um dos anos anteriores devem ser inscritos pela IES, mas estão dispensados de 

participar do ENADE e a suas notas no ENEM serão consideradas para a avaliação 

(INEP, 2013; BRASIL, 2013).  

Os alunos que não fizeram o ENEM também deverão ser inscritos no 

ENADE e também serão dispensados do exame. Dessa forma, o ENADE será 

aplicado apenas aos alunos concluintes. Além disso, o aluno que estiver com a 

situação irregular no ENADE, basta apenas a sua inscrição pela IES que ele pode 

colar grau (BRASIL, 2013). 

Conforme o Manual ENADE 2012 (p. 21), são alunos ingressantes “todos os 

estudantes que tenham iniciado o curso a ser avaliado pelo ENADE 2012 com 

matrícula inicial no ano letivo de 2012 (NR) em curso a ser avaliado pelo ENADE”. 

De acordo com o Manual ENADE 2012, todos os alunos ingressantes estão 

dispensados de participar do exame, constando na listagem de Estudantes não 

selecionados, e impossibilitando-o de participar da prova ainda que por ato 

voluntário.  

Como aluno concluinte, a Portaria Normativa nº 6 do Inep, de 14 de março 

de 2012 conceitua no Art. 5º, II como sendo: “aqueles que tenham expectativa de 

conclusão do curso até julho de 2013, assim como aqueles que tiverem concluído 

mais de 80% (oitenta por cento) da carga horária mínima do currículo do curso da 

IES até o término do período de inscrições”. 
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Além disso, nessa Portaria explica que os estudantes que colarem grau até 

o dia 31 de agosto do ano da realização da prova também estão dispensados do 

ENADE. 

Outra mudança que aconteceu foi que os alunos passaram a acompanhar 

sua inscrição pelo portal do Inep, na opção estudante e, a contar da divulgação da 

situação das inscrições, o aluno tem 10 (dez) dias para cancelar ou solicitar sua 

inscrição, reduzindo os problemas causados aos estudantes e à instituição (BRASIL, 

2013). 

 

O desempenho dos estudantes no ENADE é um dos componentes 
do Conceito Preliminar de Curso (CPC). Também compõem a nota o 
Índice de Diferença de Desempenho (IDD), que é a média entre a 
nota do aluno no ingresso e no fim do curso, além da opinião dos 
estudantes sobre a IESs com relação à infraestrutura, instalações 
físicas, recursos didático-pedagógicos, titulação dos professores, e o 
questionário do estudante, preenchido pelos participantes do ENADE 
naquele ciclo avaliativo (BRASIL, 2013). 

 

Esse questionário do estudante se tornou obrigatório também a partir do ano 

de 2011, em que ele foi disponibilizado na internet no portal do Inep, na opção 

estudante. Enquanto que os coordenadores de curso também respondem a um 

questionário, o Questionário do Coordenador de Curso, porém o deles é de 

participação voluntária (INEP, 20121; BRASIL, 2013). 

O Questionário do Estudante busca conhecer o perfil dos estudantes 

avaliados pelo SINAES, enquanto que o Questionário do Coordenador de Curso 

buscam identificar o perfil do curso de graduação (INEP, 20121). 

Segundo o Manual ENADE 2012, no ano de 2012 foram avaliados os cursos 

que conferem diploma de bacharel em Administração, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito, Psicologia, Relações 

Internacionais, Secretariado Executivo, Turismo e que conferem diploma de 

tecnólogo em Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, 

Logística, Marketing e Processos Gerenciais. 

Assim como o Exame Nacional de Cursos, o ENADE também é um pré-

requisito para a conclusão da graduação, embora não seja divulgada no histórico a 

nota obtida pelo estudante. A única informação apresentada no histórico é se o 

aluno está regular ou não com o ENADE, ou seja, se ele participou ou não na época 

solicitada ou se foi dispensado da participação no referido exame. 
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Concluído o período de realização do ENADE, há um prazo médio de 6 

(seis) meses para divulgação do resultado das avaliações das instituições de ensino 

superior e depois dessa divulgação, as avaliações individuais de cada estudante 

também é liberada. No caso da instituição obter um resultado insatisfatório, ela deve 

firmar um compromisso com o Ministério da Educação, conforme expresso na Lei 

10.861/2004: 

 

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. 

 

Não cumprindo com o protocolo de compromisso, a instituição pode sofrer 

algumas penalizações, instituídas no §2º da referida Lei, 

  

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. 

 

Dessa forma, a instituição deve buscar sempre melhorar a qualidade do 

ensino, não só para o cumprimento da Lei, mas para que seus clientes (pois os 

alunos são considerados os clientes das IES) saiam satisfeitos e preparados para 

enfrentar o mercado de trabalho. 

Para que a qualidade do ensino seja sempre mantida pela instituição é 

necessário que esta trabalhe com estratégias organizacionais e utilize os 

indicadores disponíveis como “termômetro” de sua qualidade, buscando sempre a 

melhoria no desempenho de seus discentes. Assim, o próximo capítulo apresentará 

sobre a estratégia organizacional. 
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3 ESTRATÉGIAS 

 

Neste capítulo será feito uma apresentação sobre a estratégia, incluindo 

uma seção com um levantamento mais detalhado sobre a estratégia organizacional 

e, em seguida, será apresentada em outra seção a estratégia utilizada nas IES. 

 

“’O SEGURO MORREU DE VELHO’ e ‘É melhor prevenir do que 
remediar’ são algumas demonstrações clássicas de sabedoria 
popular que nunca se tornam ultrapassadas. A precaução, além de 
qualidade, é também uma das características da gestão estratégica 
no trato com contingências e demandas emergentes que existem nos 
‘planos B’ (ou ‘back-up plans’) e com projeções de contextos 
positivos, estáveis e negativos, que provocam, durante o processo do 
planejamento estratégico, perguntas como ‘E se tudo der errado, 
como a instituição reagirá?’ no exercício de simulação de cenários” 
(BOAS, 2008, p. 34) 

 

Dessa forma, entende-se que o planejamento estratégico busca lidar com 

possíveis situações, definindo soluções e saída para os acontecimentos. 

A estratégia é um item indispensável para qualquer empresa que participe 

do mercado competitivo. Segundo Bethlem (2009), as estratégias devem ser 

elaboradas com base nos objetivos, recursos e circunstâncias de uma empresa. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) explicam que a Estratégia possui 4 

(quatro) finalidades, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Finalidades da Estratégia 

 

Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) 
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Para Porter (2002, p. 32), “ter uma estratégia é questão de disciplina”, ou 

seja, “a empresa deve manter o rumo, mesmo durante as épocas de tumulto, ao 

mesmo tempo em que melhora e amplia continuamente seu posicionamento 

diferencial”. 

Para Bethlem (2009), a determinação das estratégias definidas devem ser 

sempre revisadas em virtude das mudanças ocorridas nos elementos considerados 

para as decisões estratégicas, conforme figura 2. 

 

Figura 2 – Roteiro de Determinação de Estratégias 

 

Fonte: Bethlem (2009, p. 19) 

 

Dessa forma, de acordo com a figura 2, primeiro deve-se observar aonde se 

quer chegar, ou seja, os desejos e aspirações. Em seguida, deve-se verificar qual a 

atual situação da empresa, com base nas perguntas descritas na figura, e também 

perguntas voltadas para o futuro da empresa. A partir daí, podem-se construir as 

estratégias da empresa. 

 

 [...] estratégias devem ser compromissos que permitam à 
organização ir em frente. Para lidar com esta incerteza e tal 
compromisso, as estratégias devem ser desenvolvidas 
gradualmente, para que novas ideias e experiências possam ser 
testadas e o comprometimento dentro da organização possa ser 
conseguido [...] (JOHNSON, 1992, p. 28, tradução do autor). 
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Johnson (1992) afirma que a estratégia é de longo prazo, não são respostas 

para as dificuldades e também não surgem por acaso. 

Bethlem (2009) também reforça que o objetivo vai direcionar a estratégia. 

Ele traz alguns objetivos, tais quais, lucro, crescimento, sobrevivência, prestígio que 

vão ser a base para a construção de estratégias que ajudarão a alcançá-los. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) propõem 10 (dez) escolas voltadas 

para a estratégia, que são: 

 Escola do Design – que trata da estratégia como um processo de 

concepção; 

 Escola do Planejamento – que trata da estratégia como um processo 

formal; 

 Escola do Posicionamento – que trata da estratégia como um 

processo analítico; 

 Escola Empreendedora – que trata da estratégia como um processo 

visionário; 

 Escola Cognitiva – que trata da estratégia como um processo mental; 

 Escola do Aprendizado – que trata da estratégia como um processo 

emergente; 

 Escola do Poder – que trata da estratégia como um processo de 

negociação; 

 Escola Cultural – que trata da estratégia como um processo coletivo; 

 Escola Ambiental – que trata da estratégia como um processo 

relativo; 

 Escola da Configuração – que trata da estratégia como um processo 

de Transformação. 

A escola do posicionamento (que surgiu entre as décadas de 70 e 80) tem 

uma grande força, tendo como autor mais influente Michael Porter. Segundo Porter 

(2002), há seis princípios para o posicionamento estratégico: objetivo certo, 

proposição de valor, cadeia de valor, trade-offs, encaixe dos elementos das 

atividades da empresa e continuidade de direção. 

O primeiro princípio trata em pensar no retorno do investimento voltado para 

o longo prazo. O valor econômico do produto vai sendo agregado a ele na medida 

em que os clientes se dispõem a pagar por aquele produto um valor maior que o 

gasto na produção. 
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A proposição de valor é o fornecedor oferecer ao cliente algo diferente do 

seu concorrente. O diferencial é que atrairá os clientes. 

A cadeia de valor trata-se da vantagem competitiva sustentável, ou seja, 

além de trazer o diferencial, a empresa deve fornecer o que o concorrente fornece 

de maneira diferente, de forma que agrade seu público. 

Os trade-offs “são os fatores que tornam a empresa verdadeiramente única 

e singular”. Ou seja, a empresa irá desenvolver algo que seus concorrentes não 

poderão copiar (PORTER, 2002, p.45). 

O quinto princípio versa sobre o encaixe dos elementos das atividades da 

empresa, ou seja, as atividades desenvolvidas deverão ser reforçadas mutuamente 

a fim de fortalecer a vantagem competitiva. Ou seja, os concorrentes poderão copiar 

produtos ou atividades isoladas, mas o conjunto será mais complicado. 

O último princípio traz a ideia da continuidade de direção. Ou seja, a 

empresa deve manter o mesmo objetivo, pois as mudanças de ideais dão a ideia de 

fraqueza no planejamento estratégico. 

É importante destacar, também, as 5 (cinco) forças competitivas 

identificadas por Porter, conforme figura 3. 

 

Figura 3 – Forças Competitivas 

 

Fonte: Porter (2004, p. 4) 
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Dessa forma, substitutos, fornecedores, entrantes e compradores são 

considerados concorrentes, podendo ter maior ou menor importância de acordo com 

a circunstância. 

Esses novos entrantes geram uma ameaça, que depende das barreiras de 

entrada existentes. “Se as barreiras são altas, o recém-chegado pode esperar 

retaliação acirrada dos concorrentes na defensiva; a ameaça de entrada é pequena” 

(PORTER, 2004, p. 7). 

Os compradores possuem um “poder de barganha” muito grande, solicitando 

mais qualidade dos produtos ou melhores serviços, jogando os concorrentes um 

contra o outro. Já os fornecedores tem o poder de negociação ameaçando reduzir a 

qualidade dos produtos e serviços ou elevar os preços deles. Os substitutos também 

são uma ameaça às empresas, uma vez que o mercado poderá oferecer produtos 

ou serviços similares por um preço reduzido. 

Assim, para lidar com essas forças competitivas, se faz necessário que a 

empresa construa estratégias organizacionais. 

 

3.1 ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

 

A estratégia organizacional é bastante ampla, uma vez que cada 

organização construirá uma estratégia voltada para sua atividade, baseada em seu 

ambiente organizacional. 

De acordo com Fidelis e Barbosa (2012), A construção de uma estratégia 

organizacional depende da percepção de mudanças ocorridas no contexto de 

atuação e também precisa elaborar uma estratégia ligada aos objetivos da 

organização a fim de que os trabalhos internos sejam coordenados e colaborativos. 

“Esta diferença na capacidade de perceber e interpretar mudanças do 

ambiente organizacional externo é fundamental para se determinar as organizações 

que sobreviverão e que podem chegar à liderança e aquelas que sucumbirão” 

(FIDELIS; BARBOSA, 2012, p. 28). 

Na seção anterior foram apresentados os princípios de planejamento 

estratégico. Em se tratando da organização, também é importante observar os 

quatro elementos de maior impacto no ambiente organizacional apresentados por 

Dill (1958, p. 424, tradução do autor), que são “clientes (distribuidores e usuários), 

fornecedores (de materiais, mão de obra, equipamentos, capital e espaço de 
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trabalho), concorrentes (para mercados e recursos) e grupos reguladores (agências 

governamentais, sindicatos e associações interfirmas)”. 

Bethlem (2009) nomeia esses elementos de stakeholders, subdividindo-os 

em stakeholders internos e stakeholders externos. Esses elementos devem ser 

sempre considerados nas construções estratégicas de uma organização, por 

afetarem diretamente no desenvolvimento empresarial. 

Harrison, Bosse e Phillips (2010) acrescentam ao grupo de stakeholders os 

proprietários e apresentam uma figura que trata do gerenciamento voltado para os 

stakeholders e a criação de valor (figura 4). 

 

Figura 4 – Gerenciando stakeholders e criando valores 

 

Fonte: Harrison, Bosse e Phillips (2010, p. 62), tradução do autor 

 

Bethlem (2009) consideram os clientes como “donos” da empresa, pois a 

empresa atua buscando satisfazer as necessidades e os interesses de seus clientes. 

A fim de medir o grau de satisfação destes, a empresa realiza pesquisas de opinião, 

de produto, de comportamento do consumidor etc. 

Com relação aos fornecedores, tal autor (2009, p. 144) explica que é o 

relacionamento com seus fornecedores que “pode permitir a operação em just in 
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time liberando a empresa dos custos de estoque e delegando aos fornecedores 

cada vez parcelas maiores do seu processo de produção, recebendo montagens já 

prontas e testadas” (grifo do autor). Já os concorrentes, denominado por ele de 

competidores, são aqueles que a empresa deve observar o comportamento, 

avaliando a competição e os competidores. Os grupos reguladores estão 

subdivididos em governo (que interfere bastante no ambiente dos negócios, sendo 

em torno de 40 órgãos), os grupos de interesses especiais e os sindicatos dos 

trabalhadores. 

Hawerroth (2005, p. 99) explica que 

 

o processo decisório representa a escolha efetiva entre as possíveis 
alternativas e precede toda e qualquer ação a ser desenvolvida pela 
organização. Faz-se necessário ressaltar ainda que o planejamento 
configura-se como um processo que proporciona suporte à estrutura 
decisória da instituição nos seus diferentes níveis – estratégico, 
gerencial e operacional. 

 

Assim, esses elementos devem ser sempre considerados no processo 

decisório, já que seu impacto no ambiente organizacional é alto e o gerenciamento 

correto dos stakeholders agrega valor à organização. 

Na estratégia organizacional também é importante levar em consideração a 

inovação. Saleh e Wang (1993, p. 14, tradução do autor) explicam que 

 

No ambiente competitivo, rápida mudança de hoje, a inovação não 
pode ser deixada ao acaso. As organizações têm de articular 
explicitamente uma estratégia para induzir a atividades inovadoras, 
ou seja, uma estratégia empresarial. Uma estratégia, contudo, não 
opera sob vácuo. Tem que haver um contexto estrutural 
correspondente visa manter comportamento estratégico em níveis 
operacionais em linha com o comportamento desejado da estratégia. 

 

Ou seja, a inovação e a estratégia organizacional estão diretamente ligadas, 

devido ao crescimento do mercado competitivo. Dessa forma, as empresas deverão 

buscar estratégias inovadoras voltadas a sua atividade fim. Saleh e Wang (1993) 

afirmam também que existem três componentes principais da inovação estratégica: 

riscos assumidos, proatividade e compromisso com a inovação. 

O primeiro componente (riscos assumidos) se dá devido ao fato de que 

existem momentos que a empresa precisa tomar decisões sem ter informações 

completas e claras, o que a faz ter que assumir certos riscos das decisões tomadas. 
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Isso não impede da empresa se preparar para agir rapidamente para corrigir 

possíveis problemas que poderão surgir com a decisão tomada, evitando problemas 

mais sérios (SALEH; WANG, 1993). 

Dessa forma a empresa precisa avaliar o grau dos riscos assumidos pra 

saber se vale a pena assumi-los ou se é melhor adiar o máximo possível a decisão a 

fim de se ter execuções melhores planejadas (SALEH; WANG, 1993). 

O segundo componente trata da proatividade, em que sugere a verificação 

contínua do meio ambiente, a previsão tecnológica e a análise competitiva, bem 

como o reconhecimento do valor da informação nova (SALEH; WANG, 1993). 

O compromisso com a inovação refere-se à gestão não deixar de investir em 

pesquisa e desenvolvimento ainda que os lucros da empresa estejam em queda, 

pois o retorno virá ainda que em longo prazo (SALEH; WANG, 1993). 

Pereira (2011) cita alguns itens que compõem o planejamento estratégico 

que são: declaração de valores, missão, visão, fatores críticos de sucesso, análise 

externa (oportunidades e ameaças), análise interna (ponto fortes e fracos), questões 

estratégicas, estratégias e ações estratégicas. Esses itens são parte dos momentos 

da construção de um planejamento estratégico, conforme figura 5. 

 

Figura 5 - Momentos do Processo de Planejamento Estratégico 

 

Fonte: Pereira (2011, p. 50) 

 

Para compor o Planejamento Estratégico monta-se primeiramente uma 

equipe que irá elaborar o planejamento podendo a equipe ser de três tipos: Top-

Down, quando a tomada de decisão vem de cima para baixo, não envolvendo a 

participação daqueles que estão em um nível mais abaixo na empresa; Botton-Up, 

quando a decisão vem de baixo para cima, envolvendo todos no processo; e misto, 
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sendo criada uma equipe com pessoas de diversas áreas da organização. Essa 

equipe fará o diagnóstico estratégico (momento 1) e dará início à construção do  

planejamento. 

O momento 2 trata do planejamento propriamente dito, onde a empresa 

definirá sua missão, visão, declaração de valores e outros elementos apresentados 

na figura 6. No momento 2 é importante destacar os fatores críticos de sucesso, que 

podem ser Tecnologia, Recursos Humanos, Marketing, Organização, Serviços, 

Regulamentação, entre outros. 

No momento 3, será realizada a implantação do planejamento e o controle, 

devendo ser feitas avaliações periódicas do planejamento a fim de identificar 

problemas e realizar as alterações necessárias. 

Pereira (2011, p. 41) elenca os objetivos do planejamento estratégico, 

ratificando a importância de sua elaboração: 

 
 levar a organização a atingir a resolutividade; 
 aumentar a competitividade, sempre e cada vez mais; 
 diminuir os riscos de tomar uma decisão errada; 
 pensar e refletir sobre o futuro a fim de construí-lo; 
 integrar decisões isoladas das áreas funcionais da organização 

(Finanças; Recursos Humanos; Produção ou Serviços; e 
Marketing, Vendas ou Comercial) em um plano único e 
consistente com a estratégia global da organização; e 

 fortalecer os pontos fortes e eliminar os pontos fracos da 
organização. 

 
Bethlem (2009, p. 43) explica que o planejamento e o controle do processo 

estratégico são denominados metaprocesso, porém, no Brasil, são poucas as 

empresas que utilizam essa ferramenta. Ou seja, “poucas empresas, além de um 

processo de produção de planos estratégicos, contam também com um processo de 

concepção, modelagem, montagem e instalação, desenvolvimento e manutenção 

desse processo de produção de planos estratégicos em bases permanentes” (grifo 

do autor). 

Dessa forma, a empresa não precisa somente elaborar um planejamento 

estratégico. Ela deve acompanhá-lo, alterando as estratégias definidas quando 

necessário a fim de que a missão, a visão e os objetivos da organização sejam 

alcançados de forma eficiente. Isso vale para qualquer organização, inclusive as 

instituições de Ensino Superior, as quais serão tratadas na seção a seguir. 
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3.2 A ESTRATÉGIA NAS IES 

 

As Instituições de Ensino são uma empresa como outra qualquer, 

necessitando elaborar também estratégias de ação. Essas estratégias precisam de 

um planejamento e controle assim como nas outras organizações, acompanhando a 

qualidade dos serviços e a satisfação dos seus clientes. 

É importante lembrar que os Stakeholders vistos na seção anterior também 

devem ser observados pelas IES, uma vez que elas também se relacionam com os 

mesmos elementos de uma organização qualquer: clientes, fornecedores, grupos 

reguladores e concorrentes. Seus clientes, agora denominados alunos, são os 

principais elementos, devendo ser avaliados em primeiro lugar. 

Da mesma forma, também é importante frisar as 5 (cinco) forças 

competitivas, pois nas IES os compradores, ou seja, os alunos, têm um poder de 

barganha muito grande pelo grande número de instituições existentes, podendo 

exigir melhores preços ou melhor qualidade do ensino oferecido pelas instituições da 

qual recebem o serviço. O mesmo ocorre com as outras 4 (quatro) forças 

competitivas, não devendo ser esquecidas na elaboração das estratégias utilizadas 

por essas instituições. 

Com o aumento do número de instituições de Ensino Superior, presencial ou 

à distância, “entende-se que as universidades privadas podem encontrar na 

retenção de alunos uma vigorosa estratégia para recompor os seus resultados 

financeiros”. Para isso, um exemplo de estratégia nas IES é a estratégia de 

Marketing de relacionamento, que trabalha diretamente com a retenção de alunos 

(NUNES; LANZER; SERRA; FERREIRA, 2008; BRAGA; MONTEIRO, 2005). 

 

Universidades são organizações complexas, em estreita interação 
com seu meio ambiente. Moldadas pela tradição de um passado 
secular, sensíveis às mudanças recentes e perplexas com os 
desafios futuros, essas organizações têm recebido severas críticas 
da sociedade acerca de sua capacidade para estabelecer estratégias 
mais criativas, inovadoras e efetivas no sentido de enfrentar as 
mudanças, rever sua relação com o meio ambiente, redefinir sua 
missão e adaptar produtos e processos às novas demandas da 
sociedade (BERTUCCI, 1999, p. 1). 
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Dessa forma, em meio à complexidade dessas instituições, as estratégias se 

tornam cada vez mais essenciais para a continuidade e o crescimento de suas 

atividades. 

Segundo Braga e Monteiro (2005), a grande maioria das instituições de 

ensino privado no Brasil ainda não se preocupa tanto com a questão estratégica. 

Para ele, são três fatores que levam a essa baixa preocupação: a competitividade no 

ensino privado é recente comparada a outros setores da economia, os 

mantenedores e dirigentes ainda não se habituaram aos avanços da ciência de 

gestão e o dia a dia ocupa muito tempo dos gestores educacionais, de forma que 

eles dão preferência à resolução de problemas presentes. 

Segundo Queiroz, Queiroz e Hékis (2011, p. 100), 

 

para que haja gestão universitária, a organização deve, 
primeiramente, querer e ser capaz de desenvolver uma avaliação 
crítica da sua posição atual, mediante a pesquisa e a implantação de 
estratégias inovadoras. Entende-se que a gestão das organizações 
de ensino deva ser um modo de administração do futuro que, de 
forma contínua, sistêmica e intuitiva, consolida um conjunto de 
princípios para alavancar, harmoniosamente, a situação atual da 
organização para a situação futura desejada pela mesma, mantendo 
a organização integrada a seu ambiente. 

 

Segundo Fidelis e Barbosa (2012), o gestor dessas instituições de ensino 

deve ter competência para utilizar a informação em seu favor, compreendendo o 

ambiente ao qual fazem parte e identificando as variáveis que podem afetar o 

desenvolvimento da instituição e definir o caminho a seguir que poderão trazer 

melhores resultados, baseando-se em um plano estratégico de ação.  

Braga e Monteiro (2005) apresentam um planejamento Estratégico Sistêmico 

para Instituições de Ensino que envolve Macroestratégias, Políticas de Negócios e 

Estratégias Institucionais, conforme quadro 2. 

 
Quadro 2 – Planejamento Estratégico Sistêmico para Instituições de Ensino 

Níveis de Planejamento nas Instituições 

Estratégico Macro-estratégias, Políticas de Negócios e Estratégias Institucionais. 

Tático Planejamento 

de Marketing 

Planejamento 

Financeiro 

Planejamento 

Acadêmico 

Planejamento 

de Recursos 

Humanos 

Planejamento 

Organizacional 
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Operacional 

Plano de 

Marketing de 

Relacionamento 

Plano 

Orçamentário 

Projeto 

Pedagógico 

Institucional 

Plano de 

Recrutamento e 

Seleção 

Plano Diretor de 

Sistemas 

Campanha 

Publicitária 

Plano de 

Investimentos 

Projeto 

Pedagógico de 

Cursos 

Plano de Cargos 

e Salários 

Plano de 

Estrutura 

Organizacional 

Plano de 

Endomarketing 

e Com. Interna 

Plano de 

Despesas 

Plano de 

Avaliação 

Institucional 

Plano de 

Treinamento e 

Capacitação 

Plano de 

Informações 

Gerenciais 

Plano de 

Pesquisas e 

Sistema de 

Informações 

Plano de 

Compras 

Plano de 

Autorização e 

Reconhecimen-

to de Cursos 

Plano de 

Acompanha-

mento do Clima 

Organizacional 

Plano de 

Rotinas 

Administrativas 

Plano de 

Marketing 

Institucional 

Plano de Fluxo 

de Caixa 

Plano de EAD e 

Tecnologia 

Educacional 

Plano de 

Incentivos e 

Benefícios 

Plano de 

Rotinas 

Acadêmicas 

Fonte: Braga e Monteiro (2005, p. 22) 

 

No quadro 2, podem-se observar 5 tipos de planejamentos estratégicos 

táticos, voltados para diferentes áreas da instituição. Para cada um deles, são 

elencados 5 itens de estratégia operacional que devem ser observados pelas 

instituições. 

Antes de construir o planejamento estratégico, Braga e Monteiro (2005) 

explicam que deverá haver um acordo entre os líderes da instituição contendo: o 

propósito do planejamento estratégico; as principais etapas do processo; a agenda 

de trabalho; a forma e o tempo dos relatórios e informações; as regras, as funções e 

os membros da equipe de planejamento estratégico e; o comprometimento dos 

recursos necessários para a realização do planejamento. 

Nas IES existem 2 planos pré-definidos  pelo MEC que tratam das 

estratégias utilizadas na instituição, que são o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI e o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, os quais serão 

apresentados nas subseções a seguir. 
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3.2.1 Plano de Desenvolvimento institucional – PDI 

 

De acordo com o MEC (2004), o processo avaliativo das Instituições de 

Ensino Superior avalia o seu planejamento estratégico, sintetizado no que se 

convencionou denominar de Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

Segundo o MEC (2004), o PDI segue a orientação de diversos dispositivos 

legais, tais quais: Lei Nº 9.394/1996 (LDB), Decreto n. 5.773/2006, Lei Nº 

10.861/2004, Decreto Nº 2.494/1998, Decreto Nº 5.224/2004; Portaria MEC Nº 

1.466/2001, Portaria MEC Nº 2.253/2001, Portaria MEC Nº 3.284/2003, Portaria 

MEC Nº 7/2004, Portaria MEC Nº 2.051/2004, Portaria MEC nº 4.361/2004, Portarias 

Normativas n.1/2007, Portaria Normativa n, 2/2007, Resolução CES/CNE No 2/1998, 

Resolução CNE/CP No 1/1999, Resolução CES/CNE Nº 1/2001, Resolução CP/CNE 

Nº 1/2002 (art.7º), Parecer CES/CNE Nº 1.070/1999. 

 

O PDI deverá ser apresentado pela instituição na forma de novo 
processo no Sistema SAPIEnS, no momento em que o interessado 
solicitar ao MEC, por intermédio do Sistema SAPIEnS, o 
credenciamento de Instituição de Educação Superior, ou 
recredenciamento periódico de Instituição de Educação Superior, ou 
autorização de cursos superiores de graduação, tecnológicos, 
seqüenciais, ou credenciamento de Instituição para a oferta de 
ensino a distância, ou autorização de cursos fora de sede para as 
universidades. Ressalta-se que as Instituições deverão apresentar 
seus PDI’s a cada 5 (cinco) anos, tendo em vista o período de 
vigência estabelecido pela legislação vigente (MEC, 2004, p. 1). 

 

A Portaria nº 4.361, de 29 de dezembro de 2004, em seu art. 1º, § 1 explica 

que o SAPIEnS/MEC (Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições 

de Ensino Superior)  

 

é um sistema informatizado que possibilita a inserção de 
documentos, despachos e relatórios nos respectivos processos, por 
meio da Internet com utilização de tecnologias de informação, de 
forma a permitir a interação entre as instituições de educação 
superior e os órgãos do Ministério da Educação, visando a 
tramitação dos processos, o acompanhamento e o controle. 

 

O Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, em seu artigo 16, trata 

especificamente do PDI, trazendo informações do que deve estar contido nesse 

plano, transcritos a seguir: 
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I - missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, 
bem como seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o 
caso; 
II - projeto pedagógico da instituição; 
III - cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e 
de cada um de seus cursos, especificando-se a programação de 
abertura de cursos, aumento de vagas, ampliação das instalações 
físicas e, quando for o caso, a previsão de abertura dos cursos fora 
de sede; 
IV - organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação 
de número de turmas previstas por curso, número de alunos por 
turma, locais e turnos de funcionamento e eventuais inovações 
consideradas significativas, especialmente quanto a flexibilidade dos 
componentes curriculares, oportunidades diferenciadas de 
integralização do curso, atividades práticas e estágios, 
desenvolvimento de materiais pedagógicos e incorporação de 
avanços  tecnológicos; 
V - perfil do corpo docente, indicando requisitos de titulação, 
experiência no magistério superior e experiência profissional não-
acadêmica, bem como os critérios de seleção e contração, a 
existência de plano de carreira, o regime de trabalho e os 
procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro; 
VI - organização administrativa da instituição, identificando as formas 
de participação dos professores e alunos nos órgãos colegiados 
responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos e os 
procedimentos de auto-avaliação institucional e de atendimento aos 
alunos; 
VII - infra-estrutura física e instalações acadêmicas, especificando: 
a) com relação à biblioteca: acervo de livros, periódicos acadêmicos 
e científicos e assinaturas de revistas e jornais, obras clássicas, 
dicionários e enciclopédias, formas de atualização e expansão, 
identificado sua correlação pedagógica com os cursos e programas 
previstos; vídeos, DVD, CD, CD-ROMS e assinaturas eletrônicas; 
espaço físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal 
técnico administrativo e serviços oferecidos; 
b) com relação aos laboratórios: instalações e equipamentos 
existentes e a serem adquiridos, identificando sua correlação 
pedagógica com os cursos e programas previstos, os recursos de 
informática disponíveis, informações concernentes à relação 
equipamento/aluno; e descrição de inovações tecnológicas 
consideradas significativas; e 

c) plano de promoção de acessibilidade e de atendimento prioritário, 
imediato e diferenciado às pessoas portadoras de necessidades 
educacionais especiais ou com mobilidade reduzida, para utilização, 
com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços 
de transporte; dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS; 
VIII - oferta de educação a distância, sua abrangência e pólos de 
apoio presencial; 
IX - oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado; e 
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X - demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras. 
(MEC, 2006) 

 

Dessa forma, observa-se que o PDI é um importante instrumento estratégico 

utilizado pela instituição. Além dele, as instituições contam com projetos específicos 

para cada curso, denominados Projeto Pedagógico de Curso, o qual será estudado 

a seguir. 

 

3.2.2 Projeto Pedagógico de Curso – PPC 

 

De acordo com o portal da CAPES (2014), é a instituição que é responsável 

pelo projeto pedagógico do seu curso. O PPC é considerado uma ferramenta 

estratégica, de forma que as instituições costumam guardar “a sete chaves” para 

que sua concorrência não utilize suas estratégias. 

No PPC será incluído o histórico do curso, um breve diagnóstico geral do 

curso, a estrutura curricular, a metodologia do curso entre outros itens relevantes 

para o curso (UFR, 2013).  

Segundo o MEC (2014), o PPC deverá ser cadastrado no portal e-MEC, 

onde deverão ser incluídas as seguintes informações: Perfil do Curso, Perfil do 

Egresso, Representação Gráfica de um Perfil de Formação, Formação de Acesso ao 

Curso, Sistema de Avaliação do Projeto do Curso, Sistema de Avaliação do 

Processo de Ensino e Aprendizagem, Atividades de Conclusão de Curso, Atividades 

Complementares, o Estágio Curricular e Ato de Credenciamento da IES. Após 

realizar o cadastro no portal, a instituição poderá imprimir o boleto do 

credenciamento do curso para ser pago. 

No próximo capítulo serão mostrados os procedimentos metodológicos 

utilizados no desenvolvimento do presente estudo. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

no desenvolvimento do trabalho, bem como as instituições que estudadas, cada uma 

com uma seção específica. 

A pesquisa pode ter duas abordagens de pesquisa, ou seja, ela pode ser 

qualitativa ou quantitativa, mas também pode se utilizar da triangulação, que mescla 

as duas abordagens, dando uma maior abrangência ao trabalho (FLICK, 2009; 

MATIAS-PEREIRA, 2010; SILVA; MENEZES, 2005). 

A presente pesquisa foi feita utilizando a triangulação, onde tem uma 

abordagem qualitativa e quantitativa, uma vez que foram realizadas entrevistas 

abertas com os coordenadores de curso a fim de obter dados sobre as estratégias 

adotadas para o ENADE 2012, não requerendo métodos estatísticos em sua análise 

e a coleta de dados feita através da aplicação de questionários fechados aos 

estudantes aptos a realizarem o ENADE 2012, utilizando-se de métodos estatísticos 

através da ferramenta SPSS. 

Além disso, este trabalho segue o modelo linear do processo de pesquisa, 

em que se inicia com a teoria, em seguida é feita a coleta de dados, sua 

interpretação e a validação, encerrando os trabalhos (FLICK, 2009). 

Quanto à natureza, a pesquisa poderá ser básica ou aplicada. A pesquisa 

básica não tem uma finalidade imediata. Ela é útil no avanço da ciência, mas não 

tem uma aplicação prática prevista. Já a pesquisa aplicada, objetiva a solução de 

problemas locais e específicos, tendo assim uma finalidade imediata (MATIAS-

PEREIRA, 2010; SILVA; MENEZES, 2005). 

A presente pesquisa é uma pesquisa aplicada, pois a intenção do trabalho é 

trazer informações para serem aplicadas às instituições a fim de melhorar as 

estratégias utilizadas com relação ao ENADE, buscando melhorar o desempenho 

dos estudantes no Exame. Como o questionário apresenta a perspectiva dos 

discentes e sugestões de melhorias, estas podem ser acatadas pelas instituições, a 

fim de melhorar a nota obtida não só pelas instituições estudadas, como pelas 

demais instituições e outros cursos. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou 

explicativa. Conforme Gil (2010, p. 27), a principal finalidade das pesquisas 

exploratórias é “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em 
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vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores”. Ele ainda explica que é comum o levantamento bibliográfico, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso nesse tipo de pesquisa. 

Já a pesquisa descritiva traz uma descrição de uma população ou de um 

fenômeno. Suas técnicas mais comuns são o questionário e a observação 

sistemática. A pesquisa explicativa, por sua vez, busca explicações do “porquê” dos 

acontecimentos. Geralmente se utiliza a pesquisa experimental ou ex post facto 

(MATIAS-PEREIRA, 2010; GIL, 2010). 

Gil (2010, p. 28) afirma que “as pesquisas descritivas são, juntamente com 

as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática”.  Dessa forma, este estudo abrange tanto a 

pesquisa exploratória quanto a pesquisa descritiva para atingir seu objetivo. 

Em relação aos procedimentos técnicos, existe a pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa documental, a pesquisa experimental, o levantamento, o estudo de caso, a 

pesquisa ex post facto, a pesquisa-ação e a pesquisa participante. Como a pesquisa 

se inicia com o material já publicado em livros, artigos de periódicos, teses e 

dissertações, ela é uma pesquisa bibliográfica. Como se trata de um estudo mais 

aprofundado sobre o ENADE, visando um conhecimento mais detalhado, também se 

trata de um estudo de caso. No trabalho também há o levantamento de campo, uma 

vez que foi feito um survey (MATIAS-PEREIRA, 2010; GIL, 2010). 

Dessa forma, as classificações das pesquisas podem ser sintetizadas 

conforme a figura 6, em que as cores claras demonstram os tipos de pesquisa 

utilizados no presente estudo. 
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Figura 6 – Classificação das pesquisas 

 

Fonte: Elaboração própria (2013) 

 

Para chegar ao objetivo principal, foi seguido o fluxo delineado na figura 7. 

 

Figura 7 – Passos para atingir o objetivo geral 

 

Fonte: Elaboração própria (2013) 
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Esse fluxo está dentro de um fluxo maior, que é a realização da pesquisa, 

que se deu de acordo com o fluxograma a seguir (figura 8). 

 

Figura 8 – Fluxograma da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2013) 

  



56 
 

O estudo de caso foi aplicado às Instituições de Ensino Superior com ensino 

presencial limitado à cidade de Natal-RN, sendo ao todo 10 instituições analisadas, 

uma vez que foram dez (10) cursos presenciais identificados em Natal, conforme 

tabela a seguir. 

 

Tabela 3 – IES com cursos de Ciências Contábeis em Natal - RN 

CURSO 
ENADE 

2012 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE - UNI-RN 3 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX – UNIFACEX 5 

FACULDADE CATÓLICA NOSSA SENHORA DAS NEVES - FCNSN - 

 FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL – FCC 2 

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE NATAL - FMN NATAL 3 

FACULDADE NATALENSE DE ENSINO E CULTURA - FANEC - 

FAL ESTÁCIO - FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL 2 

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE - IESRN - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 4 

UNIVERSIDADE POTIGUAR – UNP 3 

Fonte: Portal e-MEC (2014); INEP (2013) 

 

Através da tabela 3 é possível perceber que, das 10 (dez) instituições 

constantes na lista do MEC, somente 7 (sete) participaram do ENADE 2012,ou por a 

instituição não mais contar com o curso de contábeis, ou por não ter possuído 

alunos concluintes na época da realização do referido exame. 

As entrevistas foram feitas com os coordenadores dos cursos de Ciências 

Contábeis dessas instituições. Com base nas entrevistas foram analisadas as 

estratégias adotadas pelos coordenadores de curso sobre o ENADE 2012. 

Conforme Gil (2010), foram realizadas entrevistas semiestruturadas, uma 

vez que inicialmente era composta por uma estrutura da perguntas (entrevista 

estruturada), mas no decorrer da entrevista surgiram novos questionamentos com 

base no que foi apresentado pelo entrevistado. As entrevistas foram analisadas com 

base na análise de conteúdo, tendo como modelo a definição de Bardin (2004). 

Concomitantemente, a coleta de dados foi feita através de um survey 

realizado nos cursos de Ciências Contábeis em Natal, onde foi aplicado um 

questionário online aos alunos que estiveram aptos a participarem do ENADE no 

ano de 2012 a fim de entender qual a importância dada ao ENADE. 

De acordo com Gil (2010, p. 55), o survey se caracteriza pela “interrogação 

direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”. Dessa forma é feito 
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um estudo com informações extraídas de um grupo de pessoas sobre o problema 

estudado e, em seguida, fez-se uma análise quantitativa para obter as conclusões. 

Por se tratar de um questionário aplicado através de um survey 

disponibilizado por e-mail e pelas redes sociais aos concluintes de 2012 dos cursos 

de Ciências Contábeis, a presente pesquisa tem como limitações o número de 

respondentes, uma vez que muitas pessoas que receberam a pesquisa por e-mail 

ou pelas redes sociais não responderam o questionário, tendo como amostra 

somente o número de respondentes, ou seja, 39 estudantes. Outra limitação é a 

possibilidade de os respondentes não darem a devida importância ao questionário 

não respondendo fielmente as questões, e que infelizmente não pode ser 

identificado ou mensurado na pesquisa, “camuflando” o resultado encontrado. 

O questionário foi feito com base na escala Likert, onde foram apresentadas 

afirmações e os alunos deram um conceito de 1 a 5, em que 1 é a total discordância 

com a afirmativa e 5 a total concordância. Foram utilizados somente 5 conceitos 

para a escala para que os resultados fossem mais homogêneos e mais fácil de 

analisar. 

Para a análise de dados, utilizou-se o software SPSS® 18 (Statistical 

Package for the Social Science). Foram utilizados os métodos de análise fatorial, 

através da análise de componentes principais, com rotação Varimax e normalização 

Kaiser. A análise fatorial é uma técnica de interdependência de variáveis, cujo 

objetivo principal é descrever relações de covariância entre um determinado grupo 

de variáveis buscando encontrar fatores não observáveis diretamente. Cada 

agrupamento de variáveis representa um constructo separadamente (HAIR et al., 

2005). 

A adoção da técnica de análise de componentes principais é justificada pelo 

caráter exploratório da pesquisa. Em princípio, o instrumento de pesquisa para a 

coleta de dados foi composto pelas dimensões “Importância do Enade”, “preparação 

do Aluno” e “Satisfação com a instituição”. Através da Análise fatorial foi possível 

validar a consistência desses fatores como interdependentes (HAIR et al., 2005). A 

partir da análise fatorial, foi realizada uma análise de regressão múltipla, buscando 

inferir se há relação entre o desempenho da instituição no Enade e as dimensões 

citadas acima. 
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Como modelo de consistência interna dos itens foi utilizado o alfa de 

Cronbach, que é baseado na correlação média entre os itens. O valor crítico adotado 

pelo alfa de Cronbach foi de 0,7 (HAIR et al., 2005). 

Outra ferramenta utilizada na análise dos dados foi a regressão linear 

múltipla. A regressão linear múltipla viabiliza a análise entre uma variável 

dependente e duas ou mais variáveis independentes, mediante a composição de um 

modelo matemático. Assim, permite encontrar uma relação causal entre as variáveis, 

estimando os valores para as variáveis dependentes a partir da combinação linear 

das variáveis independentes, obedecendo ao modelo apresentado a seguir 

(CORRAR et al., 2009). 

Nesta pesquisa, optou-se por essa metodologia para avaliar a relação entre 

o desempenho obtido pelas instituições no ENADE (variável dependente), e as 

demais variáveis captadas na coleta de dados. O uso de tal método de pesquisa 

permite inferir causalidade entre as variáveis, ou seja, quanto do desempenho obtido 

no ENADE é explicado pelas variáveis selecionadas na pesquisa.   

 

Y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + ... + n xn +  

 

Onde: 

Y é a variável dependente 

x1, x2, ... xn  constituem as variáveis independentes 

0 é o intercepto 

1, 2, ..., n constituem os coeficientes angulares  

 representa o resíduo ou erro de regressão  

 

É oportuno ainda referenciar que um modelo de regressão linear apresenta 

pressupostos básicos, ou seja, se faz necessário garantir a aleatoriedade da variável 

dependente; os resíduos devem ser independentes entre si e apresentar uma 

distribuição normal com média nula, porém com uma variância constante e igual a 

2, o que representa a condição de homocedasticidade (CORRAR et al., 2009). 

Em seguida foi trabalhado o teste de Mann-Whitney. A estatística não 

paramétrica de Mann-Whitney testa se duas amostras independentes foram 

extraídas de populações que possuem as mesmas médias. Trata-se de uma 
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alternativa ao teste paramétrico t para duas amostras independentes. A hipótese 

nula testa igualdade das duas médias (HAIR et al., 2005). 

Devido à baixa relação de causalidade e significância estatística entre as 

variáveis da pesquisa e o desempenho no ENADE, optou-se por realizar o teste de 

médias de Mann-Whitney, com intuito de inferir se havia diferenças entre médias das 

amostras, segmentadas por gênero de entrevistados e por tipologia da instituição de 

ensino superior (pública e privada). 

O teste calcula o estatístico denominado U, a distribuição para amostras 

com mais de 20 observações relativamente bem aproxima da distribuição normal. A 

aproximação da normal z, quando temos grandes amostras suficientes é dado pela 

expressão (HAIR et al., 2005): 

  
      

  
 

Onde mU e σU são média e desvio padrão de U se a hipótese nula é 

verdadeira, e são dadas pelas seguintes fórmulas: 

   
    

 
                                           √

             

  
 

Concluída a etapa de análise do questionário aplicado aos estudantes, foi 

analisado o conteúdo das entrevistas realizadas com os coordenadores, a fim de 

complementar os resultados obtidos. 

Dessa forma, o próximo capítulo apresentará a análise dos dados, 

apresentando as instituições analisadas e os resultados encontrados. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo será apresentada realidade investigada e a análise dos dados, 

utilizando ferramentas estatísticas, a fim de dar maior confiabilidade aos resultados 

encontrados. 

 

5.1 REALIDADE INVESTIGADA 

 

Nesta seção, são apresentadas todas as instituições de ensino participantes 

do presente estudo, com um breve resumo acerca de cada uma incluindo sua 

história, sua mantenedora, sua missão e os cursos oferecidos. 

 

5.1.1 Centro Universitário do Rio Grande do Norte – UNI-RN 

 

O UNI-RN é uma instituição privada sem fins lucrativos, que tem como 

mantenedora a Liga de Ensino do Rio Grande do Norte e oferece os seguintes 

cursos cadastrados no portal e-MEC: 

 Administração 

 Ciências Contábeis 

 Computação 

 Direito 

 Educação Física 

 Enfermagem 

 Fisioterapia 

 Gestão Comercial 

 Nutrição 

 Psicologia 

 Redes de 

Computadores 

 Serviço Social 

 Sistema de 

Informação

 

O UNI-RN foi criado em 28 de abril de 1997, através da portaria, com o 

nome de Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do Rio Grande do Norte – 

FARN, em que a representante da mantenedora, professora Noilde Ramalho, 

convidou o professor Daladier Pessoa Cunha Lima para estruturar o projeto 

pedagógico da instituição. A FARN foi oficialmente instalada em 25 de fevereiro de 

1999. E em 09 de janeiro de 2012, foi publicado o ato regulatório que transformou a 

FARN em um centro universitário, o qual passou a se chamar Centro Universitário 

do Rio Grande do Norte – UNI-RN (UNI-RN, 2013; e-MEC, 2014). 

O Curso de Ciências Contábeis iniciou em 1º de março de 1999, ou seja, foi 

um dos cursos que marcou o início do funcionamento da instituição (e-MEC, 2014). 
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A missão do UNI-RN é 

 

participar ativamente do desenvolvimento socioeconômico local e 
regional, por meio da formação de profissionais de nível superior com 
capacidade criadora, espírito científico e atitude transformadora do 
seu meio e, inter-institucionalmente, cooperar para o intercâmbio e 
divulgação de ideias e procedimentos que propiciem a elevação 
cultural e o aprimoramento do ensino e da pesquisa, utilizando, para 
isso, a busca permanente da qualidade de suas ações, embasando-
se em uma tradição centenária no campo educacional (UNI-RN, 
2013). 

 

5.1.2 Centro Universitário FACEX – UNIFACEX 

 

O UNIFACEX é uma instituição privada com fins lucrativos e tem como 

mantenedor o Centro Integrado para Formação de Executivos. Os cursos ofertados 

pela instituição cadastrados no portal e-MEC são: 

 Administração 

 Arquitetura e Urbanismo 

 Ciências Biológicas 

 Ciências Contábeis 

 Comércio Exterior 

 Direito 

 Educação Física 

 Enfermagem 

 Engenharia Civil 

 Engenharia de Petróleo 

 Engenharia de produção 

 Engenharia Elétrica 

 Gestão Comercial 

 Gestão da Tecnologia da 

Informação 

 Gestão de Recursos Humanos 

 Gestão Financeira 

 Gestão Pública 

 Hotelaria 

 Logística 

 Marketing 

 Nutrição 

 Pedagogia 

 Petróleo e Gás 

 Psicologia 

 Redes de Computadores 

 Secretariado 

 Serviço Social 

 Turismo 

 

A instituição teve sua autorização para funcionamento publicada em 25 de 

fevereiro de 2000, com o nome Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do RN - 

FACEX. O curso de Ciências Contábeis entrou em funcionamento no dia 07 de 

agosto de 2000 (e-MEC, 2014). 
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No dia 4 de setembro de 2012, foi publicado no Diário Oficial o 

credenciamento da instituição como Centro Universitário, passando então a se 

chamar Centro Universitário FACEX (UNIFACEX, 2013). 

O UNIFACEX tem como missão “disseminar os saberes, entendendo o 

contexto e atendendo à sociedade por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

comprometido com o desenvolvimento político, ético, cultural e socioambiental” 

(UNIFACEX, 2013). 

 

5.1.3 Faculdade Católica Nossa Senhora das Neves – FCNSN 

 

A Faculdade Católica Nossa Senhora das Neves é uma instituição privada 

com fins lucrativos e tem como mantenedora a Sociedade de Ensino Superior Madre 

Francisca Lechner - Natal S/S Limitada. Atualmente a instituição oferece apenas 

dois cursos cadastrados no portal e-MEC: 

 Administração 

 Ciências Contábeis 

 

A faculdade FCNSN teve seu credenciamento publicado em 26 de novembro 

de 2004. O curso de Ciências Contábeis teve seu funcionamento iniciado em 21 de 

fevereiro de 2005 (e-MEC, 2014).  

O contato com a instituição foi realizado via telefone, obtendo-se a 

informação de que a instituição foi fechada no ano de 2011 para o curso presencial, 

ficando apenas com cursos à distância, sendo portanto desconsiderada para a 

pesquisa. 

 

5.1.4 Faculdade Estácio de Natal – FCC 

 

A Faculdade Estácio de Natal também é uma instituição privada com fins 

lucrativos e sua mantenedora é a IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e 

Fundamental Ltda. Os cursos oferecidos, segundo o portal e-MEC, são: 

 Administração 

 Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

 Ciências Contábeis 

 Direito 

 Engenharia de Produção 
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 Gestão de Recursos Humanos 

 Hotelaria 

 Logística 

 Marketing 

 Petróleo e Gás 

 Processos Gerenciais 

 Redes de Computadores 

 Turismo

  

A Missão da FCC é “Promover a formação e ascensão profissional dos 

nossos alunos através de uma educação de qualidade, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável das comunidades onde atuamos”. O Curso de Ciências 

Contábeis teve seu funcionamento iniciado em 23 de julho de 2008. (e-MEC, 2014; 

ESTÁCIO, 2013). 

  

5.1.5 Faculdade Maurício de Nassau de Natal - FMN NATAL 

 

A Faculdade Maurício de Nassau de Natal também tem fins lucrativos e sua 

mantenedora é a Sociedade Educacional Carvalho Gomes LTDA. Os cursos 

disponibilizados por essa instituição cadastrados no portal e-MEC são: 

 Administração 

 Ciências Contábeis 

 Direito 

 Educação Física 

 Enfermagem 

 Engenharia Elétrica 

 Engenharia Mecânica 

 Engenharia Química 

 Fisioterapia 

 Gestão Comercial 

 Gestão da Qualidade 

 Gestão de Recursos 

Humanos 

 Gestão Financeira 

 Logística 

 Marketing 

 Pedagogia 

 Psicologia 

 Redes de Computadores 

 Segurança no Trabalho 

 Sistemas para Internet

 

A missão da FMN Natal é “Ser uma instituição educacional formadora de 

cidadãos competentes, qualificados e preparados para o mercado de trabalho, 

imbuídos de responsabilidade social e compromissados com a preservação da 

cultura nacional e com o desenvolvimento sócio-cultural do Brasil” (UNINASSAU, 

2013). 
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A FMN teve seu credenciamento publicado em 20 de junho de 2005 e o 

curso de Ciências Contábeis iniciou em 2 de agosto de 2005 (e-MEC, 2014). 

Infelizmente não foi possível aplicar a entrevista a esta instituição em virtude 

de não ter conseguido acesso à coordenação, ficando a análise restrita apenas ao 

questionário aplicado aos estudantes. 

 

5.1.6 Faculdade Natalense de Ensino e Cultura – FANEC 

 

A FANEC é uma instituição sem fins lucrativos e tem como mantenedora a 

Associação Paraibana de Ensino Renovado – ASPER. Segundo o portal e-MEC, 

estão disponíveis aos alunos os cursos: 

 Administração 

 Ciências Contábeis 

 Comércio Exterior 

 Comunicação Social – Publicidade 

e Propaganda 

 Direito 

 Educação Física 

 Engenharia de Produção 

 Farmácia 

 Fisioterapia 

 Gestão Comercial 

 Gestão da Tecnologia da 

Informação 

 Gestão de Recursos Humanos 

 Gestão de Turismo 

 Gestão Hospitalar 

 Marketing 

 Processos Gerenciais 

 Turismo 

 

A FANEC teve seu credenciamento publicado em 28 de novembro de 2003 e 

o curso de Ciências Contábeis iniciou em 08 de março de 2004 (e-MEC, 2014). 

Porém, conforme informações da coordenação do curso e posterior relatório 

do MEC, esta instituição não possuía alunos concluintes no ano de 2012, não tendo 

participantes no ENADE. 

 

5.1.7 FAL Estácio - FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL  

 

A FAL possui fins lucrativos e tem como mantenedora a ANEC - Sociedade 

Natalense de Educação e Cultura LTDA. Os cursos ofertados cadastrados no portal 

e-MEC são: 
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 Administração 

 Arquitetura e Urbanismo 

 Banco de Dados 

 Ciências Contábeis 

 Comércio Exterior 

 Direito 

 Eventos 

 Gestão Ambiental 

 Gestão Comercial 

 Gestão de Recursos Humanos 

 Gestão de Segurança Privada 

 Gestão Financeira 

 Logística 

 Negócios Imobiliários 

 Pedagogia 

 Segurança no Trabalho 

 Sistemas de Informação 

 

Sua missão é “Propiciar a formação pessoal e profissional continuada, por 

meio de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para o 

desenvolvimento da sociedade” (ESTÁCIO, 2013). 

A FAL foi fundada em 17 de fevereiro de 1999, com o nome de Faculdade 

de Natal e Ciências Contábeis foi o primeiro curso ofertado, iniciado em conjunto 

com o curso de Administração no dia 8 de março de 1999. Em 2002 a instituição 

abriu uma unidade na Zona Norte de Natal e no início de 2010 foi incorporada ao 

grupo Estácio, tendo seu nome alterado para FAL Estácio - Faculdade de Natal 

(ESTACIO, 2013).  

 

5.1.8 Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte – IESRN 

 

O IESRN não possui fins lucrativos e sua mantenedora é a Associação 

Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – ASSUPERO. Seus cursos 

ofertados cadastrados no portal e-MEC são: 

 Administração 

 Ciências Contábeis 

 Comunicação Social 

 Direito 

 Serviço Social 

 Turismo

 

A publicação do credenciamento do IESRN foi realizada em 1º de março de 

2006 e o curso de Ciências Contábeis iniciou em 1º de fevereiro de 2010 (e-MEC, 

2014). Dessa forma, no ano de 2012 o curso não possuía alunos concluintes, não 

havendo assim participantes no ENADE do referido ano. 
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5.1.9 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

 

A UFRN é a única instituição pública em Natal que oferece o curso de 

Ciências Contábeis. É uma instituição federal, que é sua própria mantenedora. Seu 

rol de cursos é variado, sendo ao todo 84 cursos cadastrados no portal e-MEC. 

  Administração 

 Administração Pública 

 Agronomia 

 Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

 Aquicultura 

 Arquitetura e Urbanismo 

 Artes Visuais 

 Biblioteconomia 

 Biomedicina 

 Ciência da Computação 

 Ciência e Tecnologia 

 Ciências Atuariais 

 Ciências Biológicas 

 Ciências Contábeis 

 Ciências Econômicas 

 Ciências Sociais 

 Ciências Sociais – Antropologia 

 Ciências Sociais – Política 

 Ciências Sociais – Política e 

Sociologia 

 Ciências Sociais – Sociologia 

 Comunicação Social - Jornalismo 

 Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda 

 Comunicação Social - Radialismo 

 Dança 

 Design 

 Direito 

 Ecologia 

 Educação Artística 

 Educação Física 

 Enfermagem 

 Engenharia Ambiental 

 Engenharia Ambiental e Sanitária 

 Engenharia Biomédica 

 Engenharia Civil 

 Engenharia da Computação 

 Engenharia de Alimentos 

 Engenharia de Aquicultura 

 Engenharia de Materiais 

 Engenharia de Petróleo 

 Engenharia de Produção 

 Engenharia de Software 

 Engenharia de Telecomunicações 

 Engenharia Elétrica 

 Engenharia Florestal 

 Engenharia Mecânica 

 Engenharia Mecatrônica 

 Engenharia Química 

 Engenharia Têxtil 

 Estatística 

 Farmácia 

 Farmácia – Bioquímico e Analista 

Clínico 

 Filosofia 
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 Física 

 Fisioterapia 

 Fonoaudiologia 

 Geofísica 

 Geografia 

 Geologia 

 Gestão de Cooperativas 

 Gestão de Políticas Públicas 

 Gestão em Sistemas e Serviços de 

Saúde 

 Gestão Hospitalar 

 Gestão Pública 

 História 

 Letras – Inglês 

 Letras – Língua Espanhola 

 Letras – Língua Francesa e Literatura 

 Letras – Língua Inglesa e Respectivas 

Literaturas 

 Letras – Língua Portuguesa 

 Letras – Português e Inglês e 

Respectivas Literaturas 

 Matemática 

 Medicina 

 Música 

 Música – Canto 

 Música – Instrumento 

 Nutrição 

 Odontologia 

 Pedagogia 

 Pedagogia – Magistério em Séries 

Iniciais 

 Psicologia 

 Química 

 Química do Petróleo 

 Serviço Social 

 Sistema de Informação 

 Teatro 

 Tecnologia da Informação 

 Turismo 

 Turismo – Gestão da Animação 

Turística 

 Turismo – Gestão Hoteleira 

 Zootecnia 

 

A UFRN foi criada em 25 de junho de 1958, através de uma lei estadual, 

com o nome de Universidade do Rio Grande do Norte e foi federalizada em 18 de 

dezembro de 1960. O Curso de Ciências Contábeis foi iniciado em 16 de setembro 

de 1962. A partir de 1968 a UFRN passou por um processo de reorganização que 

deu origem a sua estrutura atual (UFRN, 2013; e-MEC, 2014).  

A missão da UFRN é “é educar, produzir e disseminar o saber universal, 

contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, 

a democracia e a cidadania” (UFRN, 2013). 
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5.1.10 Universidade Potiguar – UnP 

 

A UnP é uma universidade privada com fins lucrativos, tendo como 

mantenedora a APEC - Sociedade Potiguar de Educação e Cultura S.A. A UnP 

também possui um grande número de cursos cadastrados no portal e-MEC. Ao todo 

são 47: 

 Administração 

 Agronegócio 

 Arquitetura e Urbanismo 

 Biomedicina 

 Ciências Biológicas 

 Ciências Contábeis 

 Cinema e Audiovisual 

 Comunicação Social 

 Controle de Obras 

 Design de Interiores 

 Design Gráfico 

 Direito 

 Educação Física 

 Enfermagem 

 Engenharia Ambiental e 

Sanitária 

 Engenharia Civil 

 Engenharia de Computação 

 Engenharia de Petróleo e Gás 

 Engenharia de Produção 

 Engenharia Elétrica 

 Engenharia Mecânica 

 Estética e Cosmética 

 Farmácia 

 Fisioterapia 

 Fonoaudiologia 

 Gastronomia 

 Gestão Ambiental 

 Gestão Comercial 

 Gestão de Recursos Humanos 

 Gestão Empreendedora 

 Gestão Financeira 

 Gestão Pública 

 História 

 Jornalismo 

 Letras – Língua Portuguesa 

 Letras – Português e Inglês 

 Logística 

 Marketing 

 Medicina 

 Negócios Imobiliários 

 Nutrição 

 Odontologia 

 Pedagogia 

 Petróleo e Gás 

 Processos Gerenciais 

 Psicologia 

 Publicidade e Propaganda 

 Relações Internacionais 

 Segurança no Trabalho 

 Serviço Social 

 Sistemas de Informação 

 Terapia Ocupacional 

 Turismo 
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A Unp foi credenciada em 20 de março 1981 com o nome de Faculdade de 

Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas – UNIPEC. O curso de 

Ciências Contábeis iniciou em 04 de maio de 1981, junto aos outros dois cursos que 

deram nome à instituição. Em 20 de dezembro de 1996 foi recredenciada, com o 

título de Universidade. A partir de outubro de 2007, a UnP passou a integrar a 

Laureate International Universities (UNP, 2013). 

A UnP tem como missão “formar cidadãos comprometidos com os valores 

éticos, culturais, sociais e profissionais, contribuindo – através do ensino, da 

pesquisa e da extensão de excelência – para o desenvolvimento sustentável do Rio 

Grande do Norte, da Região e do País” (UNP, 2013). 

A próxima seção apresenta a análise dos dados realizada com base no 

questionário, com os resultados da pesquisa. 

 

5.2 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES 

 

Para dar início à análise, foi feito inicialmente o estudo dos dados obtidos 

através do questionário aplicado aos estudantes, utilizando ferramentas estatísticas. 

Buscando compará-los entre si e com as notas obtidas pelas instituições. 

 

5.2.1 Análise Fatorial 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados da análise fatorial. 

 

Tabela 4 - Variação Explicada, Alpha e Eigenvalor dos Fatores de 
Comprometimento. 

Dimensão α de Cronbach Eigenvalue Variação 
Explicada 

Variação 
acumulada 

1 
 

0,84 4,05 10,95 10,95 

2 
 

0,89 5,99 11,80 22,75 

3 
 

0,79 1,91 10,10 32,85 

Fonte: Resultados obtidos pelo SPSS® 18. 

 
A partir dos resultados, foram extraídos 3 fatores, compostos por 10 

variáveis. O critério para seleção de fatores foi o eingevalue acima de 1. A variação 
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explicada pela análise fatorial foi de 32,85%. A Tabela 5 apresenta as cargas 

fatoriais das variáveis que compõem os 3 fatores selecionados.  

Tabela 5 – Fatores identificados e Cargas fatoriais 

Dimensão Carga Fatorial 

F1 – Importância do 
ENADE 

 

Q1 0,75 

Q2 0,74 

Q3 0,82 

F2 – Preparação do aluno  

Q7 0,59 

Q8 0,61 

F3 – Satisfação com a 
instituição 

 

Q4 0,69 

Q5 0,69 

Q6 0,64 

Q9 0,88 

Q10 0,92 

Fonte: Resultados obtidos pelo SPSS® 18 

 
Com relação à adequação da amostra, foi utilizada medida de Kaiser-Meyer-

Olkin, obtendo-se um KMO de 0,736, considerado satisfatório. Também foi realizado 

o teste de esfericidade de Bartlett, rejeitando-se a hipótese nula de que a matriz de 

correlação das variáveis é uma matriz identidade (HAIR et al., 2005).  

Inicialmente foi realizado o teste do cômputo do coeficiente alpha de 

Cronbach para avaliar a consistência interna do instrumento como um todo, 

incluindo-se seus 10 indicadores. O resultado foi 0,83, o que é considerado bom 

para pesquisas exploratórias, segundo os critérios de HAIR et al,(2005).  
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Em seguida foi realizado o cômputo do coeficiente alpha de Cronbach para 

cada uma das dimensões isoladamente. O resultado, apresentado na Tabela 4, 

mostra que os valores dos alphas variaram de 0,79 a 0,89.  

Através desses resultados obtidos, seguindo os testes de alpha de 

Cronbach, esfericidade de Bartlett e Kaiser-Meyer-Olkin, esta análise de 

componentes principais apresenta confiabilidade no agrupamento de variáveis nos 

fatores: Importância do ENADE, composto por 3 variáveis; preparação do aluno, 

composto por duas variáveis; e, por fim, o fator satisfação com a instituição de 

ensino, composto por 5 variáveis. 

Ou seja, o questionário foi aplicado, buscando identificar a importância do 

ENADE, a preparação dos alunos e a satisfação com a instituição. Conforme a 

análise estatística realizada, foi comprovado que o questionário atingiu o seu 

primeiro objetivo, sendo conciso quanto às questões apresentadas. 

 

5.2.2 Regressão Linear Múltipla 

 

A tabela 6 apresenta os resultados da regressão linear múltipla estimada. 

Esta tabela possui como primeira coluna as questões do questionário aplicado aos 

estudantes, que estão descritas no Apêndice A e que foram nominadas 

sequencialmente de Q1 a Q10. 

 

Tabela 6 – Resultados das estimações de regressão linear múltipla 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Constante 
1.932044 ***  

(0.8736805) 

2.711833***   

(0.8186672) 

2.483365***   

(0.3436915) 

2.413413 ***  

(0.4679247) 

Q1 
0.0425804 

(0.1078474) 

-0.0265111   

(0.1334015) 
- - 

Q2 
0.020505 

(0.1226561) 

0.0307944   

(0.1354435) 
- - 

Q3 
0.1288283   

(0.1143707) 

0.1683849    

(0.124837) 
- - 

Q4 
-0.0375091   

(0.1008235) 
- - 

0.1227276   

(0.1598777) 

Q5 
-0.0718659    

(0.110909) 
- - 

0.032402   

(0.1334556) 
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Q6 
0.2540803   

(0.1709442) 
- - 

0.2650789**   

(0.1013054) 

Q7 
0.0917024   

(0.0860729) 
- 

0.1241969   

(0.0919201) 
- 

Q8 
-0.2492985   

(0.1636759) 
- 

-0.102047   

(0.1640005) 
 

Q9 
0.3653289 *  

(0.1893266) 
- - 

-0.102047 ***  

(0.1640005) 

Q10 
-0.0117058   

(0.0711235) 
- - 

0.0048505   

(0.0721793) 

R² 0,48 0,139 0,2923 0,2858 

Teste F 6,86 1,001 8,46 4,40 

Nº de Obs. 36 36 36 36 

 

Fonte: dados da pesquisa. Os números entre parêntese representam o erro-padrão. Obs: *** 

representa significância a 1%. ** representa significância a 5%. * representa significância a 

10%. 

 

A estimação dos modelos é justificada com base na análise de componentes 

principais (Fatorial), realizada anteriormente. Serão estimados 4 modelos de 

regressão. O primeiro, levando-se todas as variáveis captadas na pesquisa. O 

segundo, considerando-se a primeira dimensão da análise fatorial como variáveis 

explicativas; o terceiro, levando-se em consideração apenas as variáveis do 

segundo fator da análise de componentes principais, e, por fim, o modelo 4, tendo 

como variável dependente os resultados obtidos pela instituição no ENADE, e como 

variáveis explicativas, as questões referentes ao terceiro fator da análise de 

componentes principais. 

O primeiro modelo de regressão linear apresenta o resultado obtido no 

ENADE pela instituição de ensino como variável dependente, e como variáveis 

independentes, as 10 variáveis coletadas pelo questionário (Apêndice A). O poder 

de explicação do modelo foi de 48%, o que é considerado elevado para pesquisas 

exploratórias (HAIR et al., 2006). Entretanto, apenas a questão 9, que diz respeito à 

satisfação do estudante com a instituição mostrou-se estatisticamente significante. O 

parâmetro da satisfação indica que o aumento de 1 nível na escala de concordância 

(escala Likert do questionário) apresentada nesta pesquisa eleva a nota do Enade 

em 0,36 pontos.  
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O modelo 2 apresenta uma regressão linear tendo como variável 

dependente o resultado obtido no ENADE pela instituição de ensino. Como variáveis 

independentes, foram utilizadas as 3 primeiras questões do questionário da 

pesquisa. Tal opção é justificada pela análise fatorial anteriormente realizada, que 

apontou uma dimensão, mencionada nesta pesquisa como fator Importância do 

Enade, captando a percepção do estudante da importância do Enade. Os resultados 

apontam que nenhuma das variáveis deste modelo é estatisticamente significante 

para explicar a nota obtida pela instituição.  

A terceira estimação propõe uma regressão linear tendo como variável 

dependente o resultado obtido no ENADE pela instituição de ensino. As variáveis 

explicativas, assim como no modelo 2, foram obtidas através da análise de 

componentes principais (fatorial), levando em consideração fator 2, preparação do 

aluno, composto pelas variáveis Q7 e Q8. O poder explicativo deste modelo foi de 

aproximadamente 29%. Entretanto, nenhuma das variáveis mostrou-se 

estatisticamente significante. 

Por fim, a estimação 4 levou em consideração o fator 3, satisfação com a 

instituição, sendo composto pelas questões Q4,Q5, Q6, Q9 e Q10. O poder de 

explicação do modelo foi de 28%. Assim como na estimação 1, a variável satisfação 

com a instituição (Q9), mostrou-se estatisticamente significante, entretanto, nesta 

estimação, o seu parâmetro apresentou efeitos negativos. Esta divergência entre o 

sinal do efeito nas estimações 1 e 4 podem ter sido causadas pelo viés da variável 

omitida (4ª hipótese do modelo linear clássico de regressão), o que viesaria os 

parâmetros. Provavelmente, alguma das demais variáveis de controle do modelo 1 

são importantes para a explicação do modelo, e devem fazer parte do modelo de 

explicação da nota do Enade, evitando viés dos parâmetros. A variável explicativa 

Q6, me senti preparado para participar do Enade 2012, também apresentou 

significância estatística. O aumento de 1 ponto na escala de concordância implica 

um aumento de 0,26 pontos na nota do Enade.  

Os resultados apontados acima demonstram que a variável satisfação dos 

estudantes com a instituição apresenta papel preponderante na explicação dos 

resultados do Enade. Dessa forma também podemos entender que quando não há 

satisfação quanto à instituição, também pode ocorrer o “boicote”, interferindo na nota 

obtida pela instituição no ENADE. 
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5.2.3 Teste de Mann-Whitney U 

 

A tabela 7 apresenta as estimações de Mann-Whitney propostas nesta 

pesquisa. A primeira delas possui como variável dependente o sexo dos 

entrevistados e a natureza da instituição de ensino à qual cursaram graduação. 

Em relação à análise da importância do ENADE sob a perspectiva dos 

estudantes, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. A amostra foi 

composta por 39 respondentes de instituições de ensino superior do estado do Rio 

Grande do Norte. Para tanto, foram realizadas duas análises, a primeira, 

comparando a percepção dos estudantes com base no sexo dos entrevistados; a 

segunda análise visa comparar a percepção dos estudantes de Instituições de 

Ensino Superior públicas e privadas. Foram entrevistados estudantes de 7 

instituições. 

No que tange à primeira questão - o ENADE é um medidor de aprendizagem 

dos estudantes acerca do conteúdo visto durante todo o curso -, respondentes do 

sexo feminino obtiveram uma média de 4 pontos, enquanto os do sexo masculino, 

2,66 pontos. Esta diferença é estatisticamente significante a 5%, o que representa 

que há uma diferença de 1,36 pontos, na percepção das respondentes do sexo 

feminino, de que o ENADE é um mecanismo importante para mensuração da 

aprendizagem.   

As questões 2, o ENADE NÃO é importante para que eu conheça meu 

aproveitamento no curso, e 3, o ENADE tem impacto na avaliação do profissional de 

contabilidade no mercado de trabalho, não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes quando comparados os sexos dos respondentes. 

No que diz respeito às informações trazidas pela instituição onde o indivíduo 

estuda/estudou sobre a importância do ENADE (questão 4), estudantes do sexo 

feminino possuem uma percepção média de 4,58 pontos, o que representa uma 

diferença de cerca de 1,69 pontos em relação aos respondentes do sexo masculino. 

Esta diferença é estatisticamente significante a um nível de 1% de significância. 
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Tabela 7 – Resultados do teste de Mann-Whitney U 

Fonte: Resultados da pesquisa. Os números entre parêntese representam o erro padrão. Obs: * representa 10% de significância, ** representa 

5% de significância e *** representa 1% de significância. 

Variável 
Dependente 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Sexo 

Masc 2.66 
(0,6009) 

 

2,555 
(0,3768) 

2,111 
(0,309) 

2,583 
(0,4547) 

2,333 
(0,4714) 

2,888 
(0,5121) 

3 
(0,4082) 

3,3333 
(0,5270) 

3,666 
(0,5270) 

1,888 
(0,5121) 

Fem 4 
(0,2132) 

 

3,083 
(0,3785) 

2,9116 
(0,4839) 

4,5833 
(0,1962) 

3,666 
(0,4143) 

3,9166 
(0,3361) 

3,5 
(0,3793) 

4,3333 
(0,2562) 

4,5833 
(0,3361) 

3,0833 
(0,5567) 

Mann-
Whitney 

-1,333** 
(0,5722) 

 

-0,5277 
(0,5460) 

-0,8055 
(0,6220) 

-
1,694*** 
(0,4502) 

-1,333** 
(0,6290) 

-1,027** 
(0,588) 

-0,5 
(0,5632) 

-1** 
(0,5461) 

-
0,9166* 
(0,5977) 

-1,1944* 
(0,7823) 

Tipo de 
Universidade 

Públ. 3,294 
(0,3812) 

 

2,7647 
(0,2911) 

2,5294 
(0,2305) 

3,9411 
(0,3261) 

2,5294 
(0,2859) 

3,41 
(0,2977) 

3,1764 
(0,3347) 

3,9411 
(0,2904) 

4,3529 
(0,2836) 

1,147 
(0,2589) 

Priv. 4,0909 
(0,1729) 

 

2,590 
(0,2842) 

3,2272 
(0,3081) 

4,090 
(0,2540) 

3,7272 
(0,3098) 

3,4090 
(0,332) 

3,1363 
(0,3373) 

3,9090 
(0,3008) 

3,7727 
(0,3150) 

4,0909 
(0,3008) 

Mann-
Whitney 

-
0,7967*** 
(0,3877) 

 

0,1737 
(0,412) 

-
0,6978** 
(0,4569) 

0,1497 
(0,4069) 

- 
1,1978*** 
(0,4332) 

0,002 
(0,4610) 

0,04010 
(0,4838) 

0,0320 
(0,4272) 

0,5802* 
(0,4369) 

- 
2,943*** 
(0,4114) 
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No que diz respeito à questão 6, me senti preparado para participar do 

ENADE 2012, estudantes do sexo feminino obtiveram uma nota média de 3,91, o 

que representa aproximadamente 1 ponto acima da média dos respondentes do 

sexo masculino. Tal diferença é estatisticamente significante a 5%. Estes resultados 

demonstram que estudantes do sexo masculino sentiram-se indiferentes em relação 

à sua confiança para a realização do ENADE.  

Com relação à suficiência de tempo para a realização do ENADE, 

contemplado pela questão 7, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre respondentes do sexo masculino e feminino.  

A questão 8, “respondi as questões com base no que aprendi durante o 

curso”, obteve uma diferença de concordância média de cerca de 1 ponto em favor 

do sexo feminino, sendo este resultado estatisticamente significante a 5%. 

Respondentes do sexo feminino obtiveram grau de concordância de 4,33, indicando 

elevado grau de concordância no que diz respeito à importância do que foi 

aprendido no curso para a realização do ENADE.  

Sobre a satisfação do estudante em relação à instituição de ensino em que 

realizou o curso, estudantes do sexo feminino obtiveram nota média de 4,58, 

apresentando elevado grau de satisfação. A diferença em relação aos respondentes 

do sexo masculino é de aproximadamente 0,9 pontos para estudantes do sexo 

feminino. Esta diferença é estatisticamente significante a 10%.  

Por fim, quando questionados acerca do apoio da instituição de ensino ao 

estudante no dia da realização da prova, estudantes do sexo feminino obtiveram 

média de aproximadamente 3 pontos, representando indiferença. Estudantes do 

sexo masculino obtiveram percepção média de 1,8 pontos. Esta diferença de 

aproximadamente 1,2 pontos foi considerada estatisticamente significante a 10%. O 

resultado médio para ambas amostras (com 3 representando indiferença por parte 

do sexo feminino, e 1,8, representando discordância parcial por parte do sexo 

masculino) pode ser explicado por considerável fração dos estudantes (22, 

representando 56% da amostra) estudarem em instituições de ensino superior 

públicas, que por sua natureza, tradicionalmente não realiza atividades de apoio aos 

estudantes no dia de realização de provas. Por isso, é necessário comparar a 
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percepção dos estudantes oriundos de instituições de ensino superior públicas e 

privadas, que serão descritas a seguir.  

Após a comparação entre a percepção sobre o ENADE por sexo dos 

entrevistados, utiliza-se como variável dependente a natureza da instituição de 

ensino superior à qual o estudante pertence. Do total de 39 entrevistados, 17 

estudantes pertencem a instituições públicas, e 22 a instituições privadas. 

Os estudantes de escola pública apresentaram uma média de 3,29 pontos no 

que diz respeito à percepção de que o ENADE é um medidor de aprendizagem dos 

estudantes acerca do conteúdo visto durante todo o curso. A média dos estudantes 

de escola privada foi de 4,09. Esta diferença de aproximadamente 0,8 pontos é 

estatisticamente significante a 5%. Isso evidencia uma concordância parcial de que 

o ENADE é uma ferramenta de mensuração da aprendizagem.  

Em relação à percepção dos estudantes de contabilidade de que o ENADE 

tem impacto na avaliação pelo mercado de trabalho, os estudantes de instituições 

privadas obtiveram média de percepção de 3,22 pontos, e os de instituições 

públicas, de 2,94. Esta diferença de 0,30 pontos é estatisticamente significante a 

10%.  

No que diz respeito à realização de atividades preparatórias pelo ENADE por 

parte da instituição de ensino, há uma diferença média de 1,19 pontos na percepção 

dos estudantes de instituições privadas em relação aos de instituições públicas. Os 

estudantes de instituições privadas obtiveram média de percepção de 3,72 pontos. 

Estes resultados apontam uma preocupação maior das instituições privadas em 

apoiar seus estudantes na realização do ENADE. Sobre a satisfação dos estudantes 

em relação à instituição de ensino onde realizaram o curso, estudantes de 

instituições públicas apresentaram uma média de 4,35 pontos, o que representa 

uma elevada satisfação. Os estudantes de instituições privadas obtiveram 

percepção média de satisfação de 3,77. A diferença de 0,58 pontos é 

estatisticamente significante a 10%.  

Por fim, no que diz respeito ao apoio das instituições de ensino no dia de 

realização do ENADE, estudantes de instituição privada apresentaram média de 

percepção de aproximadamente 4 pontos. Os estudantes de instituições públicas 

obtiveram percepção de aproximadamente 1,4 pontos. Isso representa uma 

discordância elevada do apoio das instituições públicas aos seus estudantes com 

suporte no dia de realização de prova. As questões 2, 4, 6, 7 e 8 não apresentaram 
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diferenças estatisticamente significantes entre as médias quando comparado à 

natureza da instituição de ensino.  

Com base nos resultados apresentados, constata-se uma diferença de 

políticas entre instituições públicas e provadas no que diz respeito ao apoio aos 

estudantes no ENADE. Este fato pode ser motivado pelo interesse comercial das 

instituições privadas, onde uma avaliação favorável no ENADE pode representar 

uma vantagem competitiva em relação às demais instituições, sendo a qualidade do 

curso um fator relevante na hora de um estudante escolher uma instituição onde 

cursará graduação. 

 

5.3 QUESTIONÁRIO AOS ESTUDANTES x ENTREVISTA AOS 

COORDENADORES 

 

Nessa análise buscou identificar se o que foi respondido pelos alunos no 

questionário era compatível com o que foi informado pela coordenação dos cursos e 

também com a nota recebida pela instituição. Para isso, foi realizada a análise de 

conteúdo. 

De acordo com a entrevista realizada, todas as instituições concordam com a 

avaliação do ensino, seja através do ENADE ou de outras avaliações e acreditam 

que ela ajuda a melhorar a qualidade do ensino ofertado, porém algumas instituições 

afirmam que o sistema é subjetivo e muitas vezes inflexível e a prova acaba sendo 

cansativa. 

Foi identificado também que, nas instituições que a coordenação informou 

que a preparação para o ENADE ocorreu no fim do curso foi justamente as que os 

alunos sugeriram que a preparação ocorresse desde o início do curso, através de 

palestras para mostrar a importância do exame, bem como a realização de 

simulados, aulões e aulas extras também desde a fase inicial do curso. 

Além disso, a pesquisa também mostrou que esse tipo de estratégia refletiu 

em melhores notas quando realizadas desde o início do curso, ou seja, uma 

preparação contínua do estudante, a partir do momento em que ele ingressa na 

instituição, resulta em notas maiores. 

Outra informação encontrada foi que as instituições particulares apresentam 

um maior apoio no dia da realização do exame, colocando tendas e com uma equipe 
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entregando algum tipo de lanche, canetas, camisetas ou outro tipo de brindes, 

enquanto que as instituições públicas apenas contaram com a participação de 

alguns professores para receber os alunos e incentivá-los na realização do exame. 

No próximo capítulo será apresentada a conclusão do estudo, através das 

considerações finais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a expansão da quantidade de instituições de nível superior disponíveis, 

houve o aumento da preocupação com a qualidade de ensino ofertada por elas. 

Dessa forma, órgãos de avaliação foram criados, bem como programas de 

avaliação, que, com o passar do ano, foram sendo aperfeiçoados até chegar no 

exame que existe atualmente: o ENADE. 

Dessa forma, foi realizado um estudo a fim de entender a perspectiva dos 

discentes e dos coordenadores dos cursos de Ciências Contábeis em Natal na 

avaliação de desempenho no ENADE em 2012. Para isso, foram analisadas as 

estratégias utilizadas pelas instituições na avaliação de desempenho, bem como seu 

impacto nas notas obtidas pelas instituições. 

Com o presente estudo, identificou-se que tanto os alunos de instituições 

públicas como de instituições privadas concordam parcialmente que o ENADE é 

uma ferramenta de mensuração da aprendizagem. Outra informação relevante 

encontrada é que os estudantes de instituições públicas não recebem apoio destas 

no dia do referido exame, enquanto que os estudantes de instituições particulares 

recebem. 

Outro resultado importante encontrado foi que a variável satisfação dos 

estudantes com a instituição apresenta papel preponderante na explicação dos 

resultados do ENADE, podendo ser considerada a opção do “boicote”, quando os 

alunos não se sentem satisfeitos com a instituição. 

Além disso, foi identificado que, nas instituições que não ocorreu uma 

preparação desde o início do curso foram justamente as que os alunos 

questionaram essa ausência de preparação, sugerindo que esta ocorresse desde o 

primeiro período do curso. Também foi observado que as instituições que realizaram 

esse preparo desde o início do curso, foram as que obtiveram melhores resultados 

no exame. 

Com a presente pesquisa, pode-se perceber que o ENADE é visto tanto 

pelos discentes como pelas instituições como uma importante ferramenta de 

avaliação, porém ainda há uma falha das instituições quanto à preparação dos 

alunos para o referido exame, buscando mostrar a importância do exame desde o 

ingresso na instituição e realizando ações que ajudem na preparação desses 

estudantes para a prova. 
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Como o ENADE é um instrumento de avaliação utilizado para todos os 

cursos, essa pesquisa pode ser utilizada como base para que as instituições 

realizem melhorias na preparação dos discentes independentemente do curso que 

eles estejam fazendo. 

Após a realização deste estudo surgiram algumas ideias para trabalhos 

futuros, tais quais: Analisar se a perspectiva dos docentes com relação ao ENADE 

na avaliação dos cursos tem distinção em relação ao dos discentes; Identificar até 

que ponto a nota no ENADE influi na contratação das empresas; Propor uma 

metodologia para as IES, no que tange a avaliação dos cursos; identificara 

perspectiva dos discentes e coordenadores de curso com relação ao Exame de 

Suficiência (realizado para os graduandos em Ciências Contábeis). 
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APÊNDICE – A 

Questionário aos estudantes 

Instituição de Ensino: ______________________________________ Idade: _________ 

Estado Civil:   □ Solteira/o       □ Casada/o      □ Companheira/o      □ Separada/o ou 

Divorciada/o        □ Viúva/o                                                                    Sexo: □ M    □ F 

 

1 – O ENADE é um medidor de aprendizagem dos estudantes acerca do conteúdo visto 

durante todo o curso. 

□ Discordo Totalmente 

□ Discordo Parcialmente 

□ Indiferente 

□ Concordo Parcialmente 
□ Concordo Totalmente 

2 – O ENADE NÃO é importante para que eu conheça meu aproveitamento no curso. 

□ Discordo Totalmente 

□ Discordo Parcialmente 

□ Indiferente 

□ Concordo Parcialmente 

□ Concordo Totalmente 

 

3 – O ENADE tem impacto na avaliação do profissional de contabilidade no mercado de 

trabalho. 

□ Discordo Totalmente 

□ Discordo Parcialmente 

□ Indiferente 

□ Concordo Parcialmente 
□ Concordo Totalmente 

 

4 – A instituição onde estudo/estudei trouxe informações acerca da importância do ENADE. 

□ Discordo Totalmente 

□ Discordo Parcialmente 

□ Indiferente 

□ Concordo Parcialmente 

□ Concordo Totalmente 

5 – A instituição realizou diversas atividades preparatórias para o ENADE 2012. 

□ Discordo Totalmente 

□ Discordo Parcialmente 

□ Indiferente 

□ Concordo Parcialmente 

□ Concordo Totalmente 

6 – Me senti preparado para participar do ENADE 2012. 

□ Discordo Totalmente 

□ Discordo Parcialmente 

□ Indiferente 

□ Concordo Parcialmente 
□ Concordo Totalmente 

7 – O tempo de realização da prova foi suficiente para eu demonstrar meu aprendizado. 

□ Discordo Totalmente 

□ Discordo Parcialmente 

□ Indiferente 

□ Concordo Parcialmente 
□ Concordo Totalmente 

8 – Respondi as questões com base no que aprendi durante o curso.

□ Discordo Totalmente 

□ Discordo Parcialmente 

□ Indiferente 

□ Concordo Parcialmente 
□ Concordo Totalmente 
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9 – Estou satisfeito/a com a instituição que realizei meu curso.  

□ Discordo Totalmente 

□ Discordo Parcialmente 

□ Indiferente 

□ Concordo Parcialmente 
□ Concordo Totalmente 

 
10 – No dia da prova do ENADE a minha instituição realizou ações para me dar estímulos 
na resolução da prova. (Distribuição de água, professores ou funcionários para recepcionar 
os alunos, etc...) 

□ Discordo Totalmente 

□ Discordo Parcialmente 

□ Indiferente 

□ Concordo Parcialmente 

□ Concordo Totalmente 

 
11 – Que estratégias você sugere para as instituições aplicarem com seus alunos para 
melhorar o resultado obtido no ENADE? (Atividades, palestras, aulões...) 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE – B 

Entrevista semiestruturada aplicada aos Coordenadores dos Cursos – 

Estratégias Acadêmicas 

Instituição de Ensino: _________________________________________ Sexo: □ M    □ F 

Formação: □ Especialização      □ Mestrado      □ Doutorado    □ Pós-Doutorado 

Tempo na Coordenação do Curso de Ciências Contábeis: ___________________________ 

 

 

1 – Como a coordenação avalia o Sinaes? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2 – Você possui experiências anteriores no processo de avaliação externa (Sinaes ou 

outros)? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

3 – Qual a visão da coordenação sobre o ENADE? (Positiva ou negativa) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4 – A coordenação incentiva a participação dos alunos junto ao ENADE? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.1 – Se sim, desde que momento do curso? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5 – Como a coordenação prepara os alunos para o ENADE? Realiza aulões, palestras, 

simulados, aulas aos sábados? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6 – Na sua opinião, há uma coerência entre os indicadores apresentados pelo ENADE e a 

situação dos cursos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7 – No dia da prova do ENADE a instituição realizou ações para estimular os alunos na 

resolução da prova? Quais? (Distribuição de água, professores ou funcionários para 

recepcionar os alunos, etc...) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8 – A instituição fez ou está fazendo alguma alteração em sua forma de atuação após a 

publicação dos resultados do ENADE? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


