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Resumo 

Tendo em vista a importância do ENADE para os cursos de graduação e, consequentemente, 

para as IES, dado seu caráter obrigatório, é fundamental que os cursos busquem alternativas 

que visem qualificar os estudantes, não somente acerca de sua participação no ENADE, mas 

garantindo-lhes a oferta de ensino de qualidade. O presente estudo tem por objetivo propor 

um modelo de indicadores que contribuam para a melhoria dos indicadores de desempenho 

dos estudantes no ENADE. Os aspectos metodológicos compreendem uma pesquisa 

descritiva, com procedimentos de levantamento/survey e abordagem quantitativa. Para 

realização desta pesquisa utilizou-se como ferramenta um questionário composto por 37 

indicadores relacionados à melhoria do desempenho dos estudantes no ENADE. O 

questionário foi enviado a uma população de 547 coordenadores de cursos de graduação de 14 

IES pertencentes ao sistema ACAFE. A coleta de dados ocorreu entre os meses de dezembro 

de 2017 a fevereiro de 2018, o envio do questionário foi realizado por e-mail, valendo-se da 

ferramenta Google Docs. Após quatro rodadas, obteve-se uma amostra de 110 respondentes, 

ou seja, 20,11% do total possível de respondentes. Para análise dos dados utilizou-se a 

estatística descritiva. Em relação ao nível de importância atribuído aos indicadores, constatou-

se relevante importância atribuída pelos respondentes aos indicadores propostos. Todos os 
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indicadores foram considerados pela maioria dos respondentes como muito importantes, de 

forma que as médias apresentadas foram superiores a quatro pontos. 

Palavras-chave: Indicadores de desempenho, ENADE, Cursos de Graduação.  

 

Abstract 

In view of the importance of ENADE for undergraduate courses and, consequently, for IES, 

given its mandatory nature, it is fundamental that courses seek alternatives that aim to qualify 

students, not only about their participation in ENADE, but providing them the offer of quality 

education. The present study has the objective propose a model of indicators that contribute to 

the improvement of the indicators of student performance in ENADE.  The methodological 

aspects comprise a descriptive research, with survey procedures and quantitative approach. To 

carry out this research, a questionnaire composed of 37 indicators related to the improvement 

of students' performance in ENADE. The questionnaire was sent to a population of 547 

coordinators of undergraduate courses of 14 IESs belonging to the ACAFE system. The data 

collection took place between December 2017 and February 2018, the questionnaire was sent 

by e-mail, using the Google Docs tool. After four rounds, a sample of 110 respondents was 

obtained, that is, 20.11% of the total possible respondents. For data analysis, we used 

descriptive statistics. Regarding the level of importance attributed to the indicators, it was 

found important importance attributed by the respondents to the proposed indicators. All the 

indicators were considered by most respondents as very important, so that the averages 

presented were greater than four points. 

Keywords: Performance indicators. ENADE. Undergraduate courses. 

 

1. Introdução 

O propósito da educação superior, ainda que com limitações, é a de formar para a vida em 

sociedade, ou seja, formar pessoas socialmente comprometidas. No âmbito de atuação e 

competência, cabe às IES, portanto, formar cidadão e consolidar a cidadania (Dias Sobrinho, 

2008). A avaliação da educação superior desempenha papel fundamental a fim de garantir 

uma formação cidadã dos estudantes, além das competências e qualificação profissional. 

Nesse sentido, a avaliação passa a ser, para as IESs além de um requisito legal para 

manutenção de suas atividades e cursos, fator importante para o processo de gestão e de 

ensino aprendizagem. O ENADE em sua concepção pressupõe que a formação e a avaliação 

devem ir além das habilidades e competências profissionais dos conteúdos disciplinares, deve 
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incluir perspectivas críticas, integradoras e constitutivas da formação do cidadão (Dias 

Sobrinho, 2010).  

Com objetivo de avaliar a trajetória do estudante em seu percurso educacional e com foco no 

processo de aprendizagem, Bittencourt, Casartelli e Rodrigues (2009) explicam que os 

indicadores derivados de exames e provas em larga escala podem fornecer importantes 

informações e insights para as IES envolvidas. A exemplo do ENADE, em que, a partir de 

seus relatórios, as IES e, especialmente, os cursos podem usufruir de uma gama de 

informações e indicadores. 

A Avaliação do Desempenho dos estudantes (ENADE) trata-se de um exame aplicado aos 

estudantes que preenchem os critérios estabelecidos pela legislação vigente. Com peso 

relevante na avaliação do curso, o ENADE é composto pela prova, o questionário de 

Avaliação Discente da Educação Superior (ADES), o questionário dos coordenadores de 

curso e a percepção do aluno sobre a prova (INEP, 2004; Brito, 2008). 

Na compreensão de que interesse principal do ENADE está no progresso do estudante, 

Limana e Brito (2005) asseveram que o ENADE surgiu com a proposta de avaliar o 

desempenho do estudante durante o curso e que para isso deve ser considerado o quanto a 

instituição acrescenta aos estudantes ao longo do curso. Nesse sentido, avalia-se a mudança 

provocada pelo curso em relação ao aprendizado do estudante, visando destacar o que a IES 

agrega aos seus estudantes. 

O ENADE tem se apresentado como importante indicador na gestão dos cursos, de vez que, 

aplicado aos ingressantes e concluintes ao mesmo tempo, permite identificar o nível de 

ingresso e de saída dos estudantes. Destarte, possibilita às IES avaliarem as necessidades de 

efetuarem ajustes ou não em seus processos educacionais (Ristoff & Limana, 2004). 

Diante do exposto e dada a importância do ENADE para os cursos, o estudo busca responder 

a seguinte questão de pesquisa: Que ações e estratégias podem ser desenvolvidas pelos 

cursos de graduação visando a melhoria dos indicadores no ENADE? Para tanto, o 

objetivo do estudo é propor um modelo de indicadores que contribuam para a melhoria dos 

indicadores de desempenho dos estudantes no ENADE. 

Com o estudo espera-se contribuir com as instituições a identificar e implementar ações que 

visem assegurar a qualidade do ensino da graduação, garantindo melhores índices de 

avaliação no ENADE, especialmente, entre as IES vinculadas ao sistema ACAFE, as quais 

têm importante representatividade no estado de Santa Catarina. Além de contribuir 

teoricamente com o tema abordado. 
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2 Revisão da literatura 

2.1 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

O ENADE, parte integrante do SINAES, foi implementado com o advento da Lei n. 

10.861/2004, que em seu artigo 5º prevê que “[...] a avaliação do desempenho dos estudantes 

dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE [...]”, regulamentado por seus respectivos parágrafos. 

Paiva (2008) compreende o ENADE como a parcela do SINAES que corresponde à avaliação 

dos estudantes em substituição ao ENC, apresentando inovações em relação ao ENC, a 

exemplo da inclusão de estudantes ingressantes. Isso com o objetivo de mensurar a sua 

evolução no decorrer do curso. Desse modo, o ENADE assume a responsabilidade de 

melhorar os aspectos negativos do ENC. 

Dias Sobrinho (2010) discorda desse posicionamento e defende ser um equívoco considerar o 

ENADE como substituto do ENC. Isso porque ambos guardam semelhanças operacionais, 

contudo, pertencem a paradigmas diferentes, fundando-se em conceitos distintos, com 

objetivos diferentes e, consequentemente, produzem resultados diferentes. O autor destaca 

que enquanto o ENC – Provão apresenta-se como uma avaliação estática, o ENADE é uma 

avaliação dinâmica. Estática porque ao final do curso aplicava-se uma prova que resultava em 

respostas pontuais, gerando um índice de classificação a partir da pontuação calculada pela 

soma dos acertos e descontos dos erros. Enquanto isso, o ENADE se propõe a avaliar de 

forma a considerar a mudança e desenvolvimento do aluno no decorrer do curso. 

Tendo como base a trajetória do estudante no curso, as provas envolvem competências e 

saberes relacionados aos conteúdos que o estudante deverá ser exposto durante o curso, com 

aspecto mais global e não apenas profissionalizante. Desse modo, as provas são compostas 

por questões de baixa, média e alta complexidade, contemplando diversos momentos da vida 

acadêmica. De tal forma, pode ser aplicada a ingressantes e concluintes, permitindo aos 

concluintes revisar os conteúdos estudados e aos ingressantes o quanto sabem e os conteúdos 

que ainda lhes serão apresentados (Ristoff & Limana, 2004). 

Como forma de avaliar o valor agregado (quanto de conhecimento a IES forneceu aos seus 

alunos), em 2005 criou-se o Indicador de Diferença (IDD) entre os Desempenhos Observado 

e Esperado. Esse indicador visa superar o entendimento, especialmente das IES privadas, 

construído a partir do ENC, de que as IES têm bom desempenho na avaliação por receberem 

alunos bons. A IES em que as avaliações dos ingressantes e dos concluintes se assemelharem 
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terão uma má avaliação, do contrário as IES em que os concluintes apresentarem avaliação 

melhor que os ingressantes terão boa avaliação (Barreyro & Rothen, 2014). 

Bittencourt, Viali, Casartelli & Rodrigues (2008) explicam que no IDD os candidatos são 

avaliados em relação ao desempenho médio esperado em condições assemelhadas, tornando-o 

mais justo que o conceito ENADE por considerar o perfil dos candidatos, promovendo 

concorrência entre sujeitos, em tese, equiparados em relações às condições de entrada. 

É importante destacar que a nota do ENADE não é a nota do curso, mas que essa é apenas 

uma parte das dimensões que a compõe. Ristoff e Limana (2004) esclarecem que a nota 

obtida no exame por si não gera decisão regulatória sobre o curso (reconhecimento, 

fechamento, etc.), mas que ela será adicionada à nota obtida pela avaliação in loco do curso, 

realizada periodicamente por comissões específicas, composta por especialistas de diversas 

áreas do conhecimento. 

Em relação ao CPC, observa-se que o ENADE participa com maior representação entre os 

elementos que compõem o conceito final. Isso reafirma o conceito de que o exame não 

pretende avaliar a aprendizagem, e sim apresentar-se como instrumento que contribua com o 

processo de aprendizagem (Dias Sobrinho, 2010). Nesse fator reside a importância do exame 

para os cursos, visto que ele possibilita avaliar as potencialidades e corrigir as deficiências no 

processo ensino-aprendizagem oferecido pelo curso. 

 

2.2 Indicadores de Desempenho 

A medição de desempenho pode gerar informações estratégicas à gestão, podendo utilizar-se 

de relatórios e indicadores que demonstram a situação de uma empresa e se esta está atingindo 

suas metas. Facilita, assim, os controles do desempenho econômico-financeiro, bem como sua 

eficiência operacional. Contudo, é preciso saber definir o que deve ser medido e avaliado em 

cada atividade, e isso implica em saber determinar as medidas as serem realizadas, de acordo 

com a complexidade de cada atividade realizada (Callado, Callado & Almeida, 2008). 

Logo, estabelecer medidas auxiliará os gestores a controlar o rumo das atividades de uma 

entidade. Nesse sentido, os indicadores de desempenho são utilizados nas empresas como 

forma de avaliação, pois indicam os pontos fortes e ajudam a identificar as mudanças 

necessárias, a fim de atingir os objetivos definidos (Marquezan, Diehl & Alberton, 2013). 

Conforme mencionam Callado et al. (2008), a definição dos indicadores faz parte de uma 

sequência lógica de procedimentos que visam o desenvolvimento e implementação de um 

sistema de avaliação de desempenho. Complementam que esses indicadores devem nortear 
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medidas orientadas para o futuro, estabelecendo objetivos que manifestem as metas da 

organização. Isso se justifica, de acordo com Kotane e Kuzmina-Merlino (2011), os objetivos 

de se utilizar a avaliação de desempenho estão associados a assegurar a continuidade das 

atividades de longo prazo, aumentar a competitividade e atrair investimentos. 

Desse modo, Callado et al. (2008) explicam que a correta definição do indicador de 

desempenho consiste na compreensão de seu significado para a instituição e visualização de 

sua aplicabilidade. Nesse rumo, Klann, Cunha, Rengel & Scarpin (2012) observam que nos 

últimos anos tem crescido as discussões acerca dos indicadores de desempenho, passando de 

indicadores puramente financeiros para indicadores com informações não financeiras. Para os 

autores, as discussões referem-se a identificar quais indicadores seriam os mais adequados 

para cada organização. Com isso, tem crescido o interesse em estudos voltados a organizações 

sem fins lucrativos, visto esse tipo de organização estar em expansão. 

Klann et al. (2012) observam que a primeira dificuldade de se estabelecer um sistema de 

avaliação de desempenho nas entidades sem fins lucrativos é o fato de que as medidas 

financeiras nem sempre serão as mais relevantes. É mais provável que indicadores como 

número de pessoas atendidas e a qualidade do ensino, para as IES, sejam mais importantes, 

que índices de liquidez, pois se tratam de indicadores relacionados à missão da entidade. 

Diversos autores apresentam algumas vantagens de as organizações utilizarem indicadores 

não financeiros, além dos indicadores financeiros, em sua gestão. Kaplan e Norton (1997) 

avaliam que os indicadores financeiros, por serem indicadores de ocorrência, ou seja, não 

contam toda a história das ações passadas e nem fornecem orientações adequadas para 

planejar ações de curto prazo que gerarão valor financeiro futuro, não são indicadores 

adequados para orientar a trajetória da empresa em um ambiente competitivo.  

Em relação às ações futuras da organização, Banker, Potter e Srinivasan (2000) destacam que 

os indicadores não financeiros são melhores que os financeiros por auxiliarem nas ações 

previstas em longo prazo. Nesse prisma, Poincelot e Wegmann (2008) apresentam algumas 

vantagens da utilização de indicadores não financeiros. A primeira delas é de que reduzem 

conflitos de interesse entre gestores e colaboradores, conhecendo mais os esforços e 

realizações dos colaboradores. Ainda destacam que com a utilização destes indicadores 

oferecem informações sobre o comportamento, a influência, podendo propiciar mudanças 

relacionadas às competências necessárias. 

Segundo Milost (2013), os indicadores não financeiros facilitam a compreensão de relações 

ou situações não evidenciadas pelos relatórios e demonstrações financeiras. Nesse contexto, 
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Elena (2012) assevera ser vantajosa a utilização de indicadores não financeiros devido a 

caracterizarem-se ao mesmo tempo como mecanismos e de incentivo, auxiliam na estratégia 

organizacional e tendem a mitigar os conflitos de interesses entre diretores e acionistas. 

No que tange às IES, os indicadores de desempenho são fortes aliados da gestão, no entanto, 

Bernardino e Marques (2010) revelam que nessas instituições, normalmente, os indicadores 

são escolhidos pela facilidade de acesso e pela possibilidade de serem medidos, porém nem 

sempre são escolhidos por terem significância para a avaliação das instituições, gerando 

alguns rankings de classificação. Assim, na concepção de Jeremic e Milenkovic (2014), os 

rankings são úteis a partir do momento que fornecem dados sobre uma instituição no contexto 

mundial, contudo, o dado por si pode ser enganoso, quando desconsiderados o propósito para 

o qual foi construído e os métodos de pesquisa utilizados com a resposta encontrada e seu 

uso. À vista disso, Bernardino e Marques (2010) afirmam que, para serem úteis, os 

indicadores devem ser construídos a partir de base científica, dando-lhe confiabilidade. A 

coleta de dados deve ser coerente e transparente, além de que os pesos atribuídos aos 

indicadores devem estar claros, possibilitando verificar a contribuição de cada indicador para 

o desempenho da instituição. 

Diante do exposto, observa-se a importância das IES utilizarem-se de indicadores capazes de 

expressar suas limitações e suas potencialidades, a fim de aprimorar seu processo de gestão. 

Em vista disso, este estudo se propôs a construir um conjunto de indicadores que permitem a 

cada curso de graduação avaliar se suas ações estratégias contribuem para a melhoria do 

desempenho dos estudantes no ENADE. A proposição de tais indicadores se deu em 

decorrência da ausência de um modelo específico voltado ao desempenho dos estudantes no 

ENADE. 

 

3 Procedimentos metodológicos 

Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa. No 

que tange aos procedimentos, classifica-se como levantamento ou survey. Para efetuar tal 

levantamento foi utilizado questionário específico, fundamentado nos estudos de Zanin (2014) 

e Molozzi (2015) e no Instrumento de Avaliação dos Cursos (INEP, 2017). 

A população da pesquisa compreende 547 coordenadores de curso de graduação de 14 IES, 

vinculadas ao Sistema ACAFE, mantidas por fundações instituídas por lei municipal no 

Estado de Santa Catarina, conforme contatos disponibilizados pelas IES. A ACAFE integra, 

atualmente, 16 IES, contudo, exclui-se da população a Universidade do Estado de Santa 
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Catarina (UDESC), por se tratar de uma fundação criada pelo estado de Santa Catarina, e o 

Centro Universitário Municipal de São José (USJ), mantida pala Fundação Municipal 

Educacional de São José (FUNDESJ), por caracterizarem-se como instituições públicas. 

Com base na literatura e no instrumento de avaliação dos cursos de graduação elaborou-se a 

proposição de 31 indicadores, subdivididos em cinco conjuntos. A fim de validar os 

indicadores, bem como coletar sugestões de aprimoramento, o modelo foi enviado para 

análise de cinco especialistas da área. Em relação aos critérios para seleção dos especialistas 

foi observada a experiência em relação ao assunto, quer seja na área de gestão do ENADE, 

quer seja na pesquisa, possuir vínculo com uma das IES pertencentes ao sistema ACAFE ou 

ao MEC/INEP e não participar como respondente da pesquisa. 

Nesse sentido, enviou-se o questionário para cinco especialistas, sendo quatro docentes de 

diferentes IES e uma profissional vinculada ao MEC/INEP com cargo de gestão relacionado 

ao ENADE. Dos cinco especialistas, quatro retornaram com sugestões, no entanto, cabe 

destacar que um dos avaliadores convidou outro docente com diversas pesquisas publicadas 

sobre o tema para contribuir com a análise do questionário, totalizando cinco respondentes. 

Como contribuição dos especialistas foram sugeridos a inserção de mais seis indicadores 

(cinco deles no conjunto de indicadores didático-pedagógicos e um deles nos indicadores de 

avaliação). Também foram sugeridos ajustes na redação de alguns indicadores. Todas as 

sugestões de inclusão e ajustes foram consideradas e, posteriormente, enviou-se o 

questionário ajustado para avaliação de uma das especialistas. 

Tendo essa considerado o questionário apto a ser aplicado, com a finalidade de realizar pré-

teste, foi enviado a três professores, com experiência em gestão de cursos de graduação, 

porém, não participantes da pesquisa. O mesmos avaliaram estar de acordo com os objetivos 

propostos e apto a ser encaminhado aos respondentes. 

Após as etapas de validação e pré-teste, o questionário foi finalizado com 37 indicadores. Aos 

respondentes solicitou-se a indicação para o mesmo indicador do grau de importância atribuído e 

do grau de execução. Para isso, utilizou-se de escala do tipo Likert, com 5 pontos, em que para o 

grau de importância o nível 1 indicava sem importância e o nível 5 muito importante e para o grau 

de execução o nível 1 significava não executa e o nível 5 executa muito frequentemente. 

O questionário foi enviado a 547 coordenadores de cursos das instituições priorizadas por 

meio de correio eletrônico, acompanhado de texto explicativo sobre o objetivo da pesquisa, 

confidencialidade e finalidade dos dados. Nesse sentido, o e-mail enviado indicou o link 

eletrônico para acesso direto ao questionário on-line da pesquisa, valendo-se da ferramenta 
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Google Docs. Assim, após quatro rodadas de envio nos meses de dezembro de 2017 a 

fevereiro de 2018, foram obtidas 110 respostas, representando 20,11% da população possível. 

Para a análise dos dados, por se tratar de uma pesquisa quantitativa, utilizou-se de ferramentas 

estatísticas. Para a referida análise, utilizou-se da estatística descritiva, basicamente para 

apurar a média e o desvio padrão das respostas. 

 

4 Análise e interpretação dos resultados 

Inicialmente elaborou-se uma proposição dos indicadores, os quais foram divididos em 5 

grupos distintos, sendo: questões didático-pedagógicas, avaliação, metodologias adotadas, 

corpo docente e infraestrutura, conforme demonstrado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Conjunto de indicadores propostos 

Conjuntos de indicadores Nº Indicador 

Indicadores didático-

pedagógicos 

1 Discutir o PPC do Curso com os ingressantes 

2 Discutir o PPC com os estudantes ao longo do curso 

3 Discutir o PPC do Curso com os concluintes 

4 
Manter atualizados o perfil profissional e competências do egresso no 

PPC 

5 
Manter os objetivos do curso coerentes com o perfil do egresso, 

estrutura curricular e contexto educacional 

6 Compor a Estrutura Curricular de forma interdisciplinar 

7 

Propor conteúdos curriculares que possibilitem o desenvolvimento do 

perfil profissional do egresso (conteúdos atualizados, bibliografias 

adequadas etc.) 

8 
Oportunizar a realização de estágios curriculares (obrigatórios e não 

obrigatórios) 

9 Realizar atividades complementares ao curso 

10 Instituir políticas de apoio ao discente 

11 Inserir os estudantes em projetos de pesquisa e extensão 

12 
Integrar os estudantes com as áreas práticas de atuação (rede de 

ensino, rede de saúde, empresas etc.) 

13 Realizar atividades práticas do ensino 

14 Elaborar o PPC de acordo com as DCNs do Curso 

15 
Utilizar os relatórios do ENADE (relatório síntese de área, de curso e 

de IES produzidos pelo INEP) para definir estratégias de melhorias 

16 
Utilizar metodologias didáticas no desenvolvimento das aulas que 

propiciam o protagonismo estudantil na elaboração do conhecimento 

17 
Realizar atividades voltadas à articulação interdisciplinar do corpo 

docente 

Indicadores de avaliação 

1 
Estruturar as questões de avaliação no formato das questões do 

ENADE 

2 Promover avaliações interdisciplinares no decorrer do curso 

3 Realizar avaliações em forma de simulado do ENADE 

4 
Estimular que os professores deem feedback aos estudantes, a partir 

das avaliações realizadas 

Indicadores de metodologias 

adotadas 

1 
Apresentar o modelo de avaliação da educação superior aos estudantes 

ingressantes na IES 

2 
Sensibilizar o estudante em relação a sua responsabilidade quanto ao 

conceito do curso obtido no ENADE 

3 Realizar contato com os estudantes que participarão do ENADE 

4 Realizar aulas pontuais (aulão) preparatórias para o ENADE 

5 Utilizar metodologias ativas como método de ensino-aprendizagem 
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Indicadores de corpo docente 

1 Manter o Núcleo docente estruturante atuante 

2 
Disponibilizar regime de trabalho do coordenador de curso (carga 

horária) compatível ao número de alunos 

3 
Melhorar a titulação do corpo docente (maior percentual de mestres e 

doutores) 

4 
Observar o Regime de trabalho do corpo docente (maior número de 

docentes com regime de trabalho integral) 

5 Priorizar a experiência profissional do corpo docente 

6 
Estimular a atuação do colegiado do curso (com representação 

docente e discente) 

Indicadores de infraestrutura 

1 Disponibilizar salas de aula adequadas ao número de alunos por turma 

2 Disponibilizar quantidade adequada de equipamentos por turma 

3 Disponibilizar bibliografia básica do curso 

4 Disponibilizar bibliografias complementares 

5 Disponibilizar laboratórios próprios equipados 

Fonte: elaborado pelos autores (2018), a partir do instrumento de ACG (INEP, 2017b), Zanin (2014) e Molozzi 

(2015). 

 

Para validar o modelo proposto, o mesmo foi enviado para os coordenadores, a fim de que 

indicassem os níveis de importância e execução dos indicadores sugeridos. Inicialmente 

apresenta-se a Tabela 1, a qual evidencia os níveis médios e desvio padrão das questões 

didático-pedagógicas, em relação a importância e a execução. 

Tabela 1: Indicadores didático-pedagógicos 

Indicadores Número Respondentes 
Nível de importância Nível de execução 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

IDP1 110 4,17 1,04 3,75 1,18 

IDP2 110 4,34 0,83 3,93 0,93 

IDP3 110 4,05 0,98 3,49 1,21 

IDP4 110 4,61 0,62 4,38 0,73 

IDP5 110 4,74 0,52 4,43 0,75 

IDP6 110 4,58 0,64 4,33 0,84 

IDP7 110 4,75 0,47 4,50 0,71 

IDP8 110 4,75 0,50 4,59 0,72 

IDP9 110 4,64 0,55 4,58 0,75 

IDP10 110 4,57 0,66 4,07 0,94 

IDP11 110 4,66 0,56 4,33 0,88 

IDP12 110 4,56 0,71 4,35 0,84 

IDP13 110 4,71 0,58 4,55 0,67 

IDP14 110 4,80 0,48 4,72 0,68 

IDP15 110 4,65 0,68 4,34 1,00 

IDP16 110 4,63 0,69 4,35 0,82 

IDP17 110 4,65 0,57 4,26 0,86 

Fonte: dados da pesquisa. 

Observa-se na Tabela 1 que, em relação a importância, todos os indicadores apresentaram 

média superior a 4 pontos, em uma escala de 5 pontos. A menor média apresentada (4,05) 

corresponde ao indicador “3”, enquanto que a maior média (4,80) se refere ao indicador “14”. 

Os indicadores “IDP1”, “IDP2” e “IDP3”, além das menores médias, apresentam os maiores 

índices de desvio padrão (1,04, 0,83 e 0,98), respectivamente. Por outro lado, os menores 
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índices de desvio padrão foram apresentados pelos indicadores “IDP7”, “IDP14” e “IDP8” 

(0,47, 0,48 e 0,50), respectivamente, os quais também apresentaram as melhores médias 

(4,75, 4,80 e 4,75), respectivamente. Esses dados sugerem que os indicadores “IDP1”, “IDP2” 

e “IDP3” são os que apresentaram maior dispersão nas respostas. 

A exemplo do nível de importância, o indicador que obteve a maior média em nível de 

execução foi o “IDP14”, com média de 4,72 e segundo menor desvio padrão (0,68), visto que 

o menor índice de desvio padrão foi de 0,67, referente ao “IDP13”, figurando entre as maiores 

médias do conjunto (4,55). Esses achados podem indicar que os coordenadores ao mesmo 

tempo que estão atentos para a elaboração dos PPCs de acordo com as DCNs do curso, 

também estão priorizando a realização de atividades práticas do ensino. Observa-se, que os 

indicadores “IDP1”, “IDP2” e “IDP3” foram responsáveis pelas menores médias (3,75, 3,93 e 

3,49), respectivamente. Consequentemente, figuram entre os maiores índices de desvio padrão 

identificados (1,18, 0,93 e 1,28), respectivamente. Na Tabela 2 são evidenciados os dados 

relacionados aos indicadores de avaliação. 

Tabela 2: Indicadores de avaliação 

Indicadores Número respondentes 
Nível de importância Nível de execução 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

IAV1 110 4,60 0,64 4,10 0,95 

IAV2 110 4,51 0,71 3,95 1,04 

IAV3 110 4,37 0,84 3,94 1,17 

IAV4 110 4,78 0,50 4,47 0,75 

Fonte: dados da pesquisa. 

No que concerne ao nível de importância dos indicadores de avaliação, os dados evidenciados 

na Tabela 2 revelam desvio padrão abaixo de um para todos os indicadores, em que o maior 

índice (0,84) corresponde ao indicador “IAV3”, o qual também apresentou a menor média 

(4,37). Já o menor desvio padrão corresponde ao indicador “IAV4”, apresentando índice de 

0,50, este indicador também foi responsável pela melhor média apresentada no conjunto dos 

indicadores relacionados à avaliação. Observa-se também que os quatro indicadores propostos 

apresentaram média de respostas superior ao grau 4, o que indica que a maioria dos 

respondentes avaliou os indicadores com elevado grau de importância. 

Observa-se ainda na Tabela 2 que para os coordenadores participantes da pesquisa, ações 

como realizar avaliações em forma de simulado do ENADE e promover avaliações 

interdisciplinares no decorrer do curso (IAV3 e IAV2) são as ações com menor grau de 

execução dentre as ações propostas no critério avaliação. Isso porque ambas apresentaram as 

menores médias do grupo (3,94 e 3,95) e, consequentemente, os maiores índices de desvio 
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padrão (1,17 e 1,04), respectivamente. O indicador “4” obteve a maior média do grupo e o 

menor índice de desvio padrão (4,47 e 0,75), respectivamente. 

Na Tabela 3 observa-se os dados coligidos relacionados aos níveis de importância e execução 

dos indicadores de metodologias adotadas. 

Tabela 3: Indicadores de metodologias adotadas 

Indicadores Número respondentes 
Nível de importância Nível de execução 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

IMA1 110 4,40 0,76 3,93 1,16 

IMA2 110 4,75 0,60 4,52 0,70 

IMA3 110 4,83 0,49 4,60 0,65 

IMA4 110 4,34 0,87 4,00 1,09 

IMA5 110 4,66 0,65 4,19 0,97 

Fonte: dados da pesquisa. 

Em relação ao nível de importância, observa-se na Tabela 3, que a menor média (4,34) 

corresponde ao indicador “IMA4”, em que os respondentes avaliaram a importância de 

realizar aulas pontuais preparatórias ao ENADE. O indicador “IMA3” foi o que apresentou a 

melhor média do conjunto (4,83). Esses achados podem indicar que enquanto o indicador 

“IMA4” apresentou maior dispersão no grau de respostas, o indicador “IMA3” apresentou 

maior concordância entre os respondentes. 

Quanto aos níveis de execução, constatou-se que o indicador “IMA1” obteve a menor média 

do grupo (3,93), esse indicador questionou se os cursos utilizam como estratégia a 

apresentação do modelo de avaliação da educação superior aos estudantes ingressantes na 

IES. Por outro lado, realizar contato com os estudantes que participarão do ENADE (IMA3), 

indica ser uma estratégia mais utilizada, de vez que esse indicador apresentou a maior média 

do conjunto (4,60) e também o menor desvio padrão. A Tabela 4 evidencia os achados 

relacionados aos indicadores de corpo docente. 

Tabela 4: Indicadores de corpo docente 

Indicadores Número respondentes 
Nível de importância Nível de execução 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

ICD1 110 4,80 0,54 4,39 0,81 

ICD2 110 4,76 0,54 4,29 1,00 

ICD3 110 4,75 0,54 4,30 0,93 

ICD4 110 4,73 0,63 4,12 1,06 

ICD5 110 4,59 0,67 4,27 0,82 

ICD6 110 4,74 0,55 4,46 0,79 

Fonte: dados da pesquisa. 

Verifica-se, na Tabela 4, que o conjunto de indicadores foi considerado importante para os 

respondentes, de vez que as médias obtidas apresentam similaridade, em que a menor média 

(4,59) corresponde ao indicador “ICD5” e a maior média (4,80) ao indicador “ICD1”. Os 
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índices de desvio padrão apresentados também apresentaram pouca variação, em que o menor 

desvio padrão apresentado foi de 0,54 (ICD1, ICD2 e ICD3) e o maior 0,67 (ICD5).  

Em relação à execução, pode-se observar ainda na Tabela 4 que os indicadores são 

observados e executados pelos cursos, visto as médias das respostas terem variado de 4,12 

(ICD4) a 4,46 (ICD6). Contudo, observa-se que dois indicadores (ICD2 e ICD4) tiveram 

índices de desvio padrão mais elevado (1,00 e 1,06), respectivamente. Esses dados podem 

indicar que enquanto alguns respondentes afirmaram executar tais ações com muita 

frequência ou frequentemente, outros não as executam ou então o fazem com menor 

frequência. Os dados demonstrados na Tabela 5 evidenciam os achados em relação aos 

indicadores de infraestrutura. 

Tabela 5: Indicadores de infraestrutura 

Indicadores Número respondentes 
Nível de importância Nível de execução 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

IIN1 110 4,77 0,50 4,58 0,78 

IIN2 110 4,75 0,57 4,42 0,83 

IIN3 110 4,84 0,48 4,45 0,80 

IIN4 110 4,81 0,50 4,43 0,78 

IIN5 110 4,75 0,59 4,40 0,92 

Fonte: dados da pesquisa. 

No tocante ao nível de importância, o conjunto de indicadores relacionados à infraestrutura 

apresentou valores de média e desvio padrão estáveis entre si, o que sugere pouca dispersão 

nos níveis de importância atribuídos pelos respondentes. De acordo com os dados 

apresentados na Tabela 5, nota-se que este conjunto de indicadores é o que apresentou 

melhores médias se comparado aos demais grupos, visto que a menor média apresentada pelo 

conjunto de indicadores foi de 4,75 (IIN2 e IIN5), responsáveis também pelos maiores índices 

de desvio padrão (0,57 e 0,59), respectivamente. 

Em relação ao nível de execução observa-se, que os valores médios das respostas também 

foram aproximados entre si, variando de 4,40 (IIN5) a menor média a 4,58 (IIN1). O mesmo 

ocorreu em relação ao desvio padrão, em que o IIN5 apresentou o maior desvio padrão (0,92) 

do conjunto de indicadores propostos. 

De modo geral, observa-se que todos os indicadores propostos apresentaram expressivo grau 

de importância, visto que todos apresentaram média acima de 4, o que indica baixo nível de 

dispersão entre as respostas. 

 

5 Conclusões e pesquisas futuras 
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Os indicadores propostos no conjunto de indicadores didático-pedagógicos refletem ações 

estratégias voltadas à formação e forma de conduções do processo de ensino-aprendizagem do 

estudante no decorrer do curso. Para que o estudante compreenda os objetivos e diretrizes do 

curso é importante que o PPC seja apresentado e discutido com os estudantes, desde seu 

ingresso até a conclusão do curso. Sendo o PPC do curso o documento norteador, é 

fundamental que nele estejam delineados claramente o perfil profissional e as competência do 

egresso, desse modo, não apenas o estudante, mas a sociedade em geral conhecerá o perfil e 

quais as competências dos profissionais que a IES está formando, bem como dos objetivos do 

curso estarem coerentes com o perfil do egresso, com a estrutura curricular e com o contexto 

educacional, além de que sua elaboração deve estar de acordo com as DCNs do curso. 

A metodologia adotada pelo curso no processo ensino-aprendizagem, desde o ingresso do 

estudante até a conclusão do curso, reflete significativamente na forma que o estudante 

compreenderá os processos de avaliação, especialmente ao que se refere sua participação no 

ENADE e avaliação do curso. Desse modo, são ações importantes a serem observadas, 

especialmente com os ingressantes, a apresentação do modelo de avaliação da educação 

superior e sensibilizar o estudante em relação a sua responsabilidade quanto ao conceito do 

curso obtido no ENADE. Ressalta-se a importância dessas ações, uma vez que os estudantes 

ingressantes na universidade em sua grande maioria são relativamente jovens, passando do 

ensino médio para o superior. Esses estudantes não estão habituados ao ambiente acadêmico, 

o qual passam a ser os protagonistas no processo de avaliação. Conscientização essa que 

precisa ser constante além de incentivar o estudante a ser um sujeito ativo utilizando de 

metodologias ativas como método de ensino-aprendizagem. 

A qualificação do corpo docente de um curso tem influência significativa na formação de seus 

estudantes, manter em seu quadro docentes qualificados e atuantes no curso contribuirá para 

garantir a formação de profissionais qualificados. As IES em que os cursos disporem de um 

corpo docente qualificado e com experiência profissional terão vantagens em relação aos 

demais cursos de graduação de outras IES que não dispõem de tais condições, visto que se 

pressupõem que quanto maior a qualificação e experiência do corpo docente maior será sua 

contribuição com o aprendizado dos estudantes. Esses fatores são beneficiados a medida em 

que os docentes e a coordenação possuem carga horária compatível às atividades realizadas. 

Disponibilizar infraestrutura adequada ao estudante, além de contribuir para a sua 

permanência na instituição, contribuirá com a qualidade de sua formação, a exemplo da 

quantidade de alunos em sala de aula, uma vez que uma sala com quantidade excessiva de 
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alunos prejudicará a sua concentração e absorção dos conteúdos repassados. O mesmo 

também ocorre se a IES não disponibilizar laboratórios e equipamentos adequados para as 

atividades práticas de aprendizagem, a qualidade dos materiais e equipamentos, bem como a 

quantidade disponibilizada para as aulas influenciam diretamente na qualidade do 

aprendizado do aluno. 

Contudo, conclui-se que o modelo proposto em que contempla os cinco conjuntos de 

indicadores foi validado pelos coordenadores servindo de base para a gestão dos cursos. Essa 

conclusão fundamenta-se nos satisfatórios níveis de importância indicados pelos 

respondentes, bem como pelo nível de execução, visto que a maioria dos coordenadores 

afirmou observá-los e executá-los em seus cursos, ainda que com menor frequência. 

Como sugestões para trabalhos futuros, objetivando aprofundar a pesquisa, sugere-se elencar 

alguns cursos de graduação das IES participantes da pesquisa e, por meio de entrevistas e 

análise documental, realizar novo estudo visando à triangulação dos dados. Sugere-se, ainda, 

realizar o estudo em profundidade em uma instituição, abrangendo todos os cursos por ela 

ofertados. 
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