
 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

 

 

Ofício Circular PROEN Nº 84/2011 

 

Florianópolis, 21 de novembro de 2011. 

 

Prezados (as) Senhores (as): 

 

 

Informamos que o INEP divulgou nesta quinta-feira, 17, os indicadores de qualidade de 

cursos e instituições de educação superior. A avaliação é baseada na análise das condições de 

ensino, em especial aquelas relativas ao corpo docente, às instalações físicas, ao projeto 

pedagógico e ao resultado dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE). 

  Neste sentido, apresentamos algumas considerações a respeito dos resultados obtidos 

pela UDESC, no ENADE 2010. 

Inicialmente, vamos às definições dos conceitos.  

 

1- CONCEITO ENADE- O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem 

o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos 

conteúdos programáticos, suas habilidades e competências. O ENADE é realizado a partir da 

participação no aluno concluinte e ingressante no exame, dos alunos habilitados a fazer a 

prova. 

O ENADE Conceito: calcula-se o conceito pela média ponderada da nota padronizada 

dos concluintes no componente específico, da nota padronizada dos ingressantes no 

componente específico e da nota padronizada em formação geral (concluintes e ingressantes), 

possuindo estas, respectivamente, os seguintes pesos: 60%, 15% e 25%. Assim, a parte 

referente ao componente específico contribui com 75% da nota final, enquanto a referente à 

formação geral contribui com 25%. O conceito é apresentado em cinco categorias (1 a 5) 

sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível.  É o resultado das 

provas que os alunos realizam. 

 

2- CONCEITO CPC: trata-se de Conceito Preliminar de Curso. O CPC tem como 

base o desempenho dos estudantes no ENADE e itens como corpo docente, infraestrutura e 

organização didático-pedagógica do curso. Nesse caso, ele depende, além do desempenho do 

estudante, de que os coordenadores (no caso da UDESC, que os chefes de departamento 

respondam a questionários , quando solicitado, bem como recorrem a dados da Instituição, 

constantes do banco de dados do INEP e ainda de respostas que os estudantes deram, quando 

solicitados).  

  

Em síntese: 

1 - ENADE tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação 

em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências. O ENADE é 

realizado a partir da participação no aluno concluinte e ingressante no exame, dos alunos 

habilitados a fazer a prova. 

http://www.inep.gov.br/superior/sinaes/


2 - CPC tem como base o desempenho dos estudantes no ENADE e itens como corpo 

docente, infraestrutura e organização didático-pedagógica do curso. 

Segue abaixo, a tabela com os resultados obtidos pelos cursos de graduação da UDESC, 

no Exame realizado em 2010.  

 

CONCEITOS ENADE 2010 – POR CURSO – UDESC 

CURSO CONCEITO  

ENADE 

ENADE 

FAIXA 

CONCEITO 

CPC 

CPC 

FAIXA 

1. Medicina Veterinária - 

CAV 

4,02 5 4,16 5 ( foi 

divulgado 

por engano 

como 4 pelo 

INEP) 

2. Agronomia - CAV 3,78 4 3,62 4 

3. Enfermagem - CEO 3,04 4 2,76 3 

4. Fisioterapia - CEFID 3,78 4 3,54 4 

5. Zootecnia - CEO 4,12 5 4,06 5 

6. Educação Física  - - - - 
(ref: novembro 2010) 

 

Este ano o INEP fez algumas alterações ao divulgar os seus resultados. Além da 

divulgação do Conceito ENADE e Conceito CPC foram divulgados também o ENADE 

Faixa e o CPC Faixa. Desta forma, pudemos perceber que no ENADE Faixa os valores não 

exatos foram arredondados para cima, tal procedimento também foi aplicado para o CPC 

Faixa. Assim sendo, o curso de Medicina Veterinária e Zootecnia alcançaram conceito 

ENADE e CPC 5, estando entre os melhores do país. 

Para a Pró- Reitoria de Ensino a UDESC apresentou um excelente desempenho no 

Exame de 2010, em seu conjunto, com destaques que faremos a seguir. De modo geral, os 

conceitos obtidos são motivo de comemoração para toda a comunidade acadêmica. No Exame 

Nacional de Cursos de 2010 participaram 6 (seis) cursos da UDESC. Entretanto, foram 

divulgados somente o conceito de 5 (cinco) cursos.  

O INEP informou que não foram divulgados, em caráter definitivo, os indicadores de 

curso do Curso de Educação Física (conceito ENADE e Conceito Preliminar de Curso - 

CPC), pois os mesmos foram verificados como sendo de Licenciatura pelos códigos de 

cursos, pois os cursos avaliados pelo ENADE em 2010 foram os de Bacharelado. Desta 

forma, a UDESC está aguardando a divulgação pelo INEP-ENADE do conceito do Curso de 

Bacharelado em Educação Física e logo que tenhamos maiores informações às divulgaremos. 

Salientamos que tal resultado só pode ser obtido pelo empenho dos acadêmicos e 

professores em fazer da UDESC uma Universidade cada vez melhor. 

Parabenizamos a todos os envolvidos nesta avaliação, ensejando que a consolidação 

destes cursos com bom conceito seja permanente. 

 

 



 

Com relação ao conceito ENADE divulgado: 

 

a)      Conceito ENADE 5 – Dois (2) cursos obtiveram a melhor média. São eles: Medicina 

Veterinária – CAV e Zootecnia – CEO. 

b)      Conceito ENADE 4 - Três (3) cursos alcançaram a média 4 (quatro). Agronomia – 

CAV, Enfermagem – CEO e Fisioterapia – CEFID. 

c)      Conceito ENADE 3 – Nenhum curso obteve conceito 3 (três). 

d)      Conceito ENADE 2 – Nenhum curso obteve conceito 2 (dois). 

e)      Conceito ENADE 1 – Nenhum curso obteve conceito 1 (um). 

f)        Conceito ENADE SC (Sem Conceito) – Nenhum curso obteve conceito 1 (um). 

 

Sendo assim, dos 5 cursos avaliados  e que nos foram informados, todos receberam 

avaliação entre 5 e 4, auxiliando no índice 4 recebido no IGC. 

A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) recebeu conceito 4 no Índice 

Geral dos Cursos (IGC) divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação. Os resultados das 

avaliações estão baseados na análise das condições de ensino, em especial àquelas relativas ao 

corpo docente, às instalações físicas, ao projeto pedagógico e ao resultado dos alunos no 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) em 2010.  

O IGC é uma das medidas usadas pelo Inep para avaliar as instituições de educação 

superior, públicas e privadas, sendo um indicador expresso em conceitos, com pontuação 

variável de um a cinco pontos, sendo de 3 a 5 (máximo) os conceitos satisfatórios. 

No total foram avaliadas 2.176 instituições de ensino superior, sendo 229 públicas e 

1.947 privadas, entre universidades, centros universitários e faculdades, totalizando de 4.143 

cursos avaliados. Na UDESC foram avaliados os seguintes cursos de graduação: Zootecnia, 

Enfermagem, Agronomia, Medicina Veterinária, Fisioterapia e Educação Física.  

Distribuição de cursos por CPC – O quadro mostra que dos 58 cursos de graduação no 

Brasil que obtiveram ao conceito 5, dois deles foram da UDESC:Medicina Veterinária e 

Zootecnia. Dos 728 cursos de graduação do Brasil que obtiveram o conceito 4, a UDESC 

obteve este conceito em três cursos.   

 

Nota Total 

5 58 ( da UDESC - Medicina Veterinária e Zootecnia) 

4 728 (da UDESC- Enfermagem, Fisioterapia e 



Agronomia) 

3 1.608 

2 575 

1 19 

Sem 

conceito 

1.155 

Total 4.143 

 

 

Cálculo do IGC 

 

O IGC de uma instituição é resultado da média ponderada do Conceito Preliminar de 

Curso (CPC), indicador de avaliação de cursos de graduação, e obedece a um ciclo de três 

anos, em combinação com o resultado do Enade, que mede o desempenho dos estudantes.  

 

 Dados gerais ENADE 2010 

 

No quadro de notas obtidas pelas 2.176 instituições, 27 delas alcançaram cinco, sendo 

16 públicas e 11 privadas; 131 obtiveram nota quatro (65 públicas e 66 privadas); 985 

aparecem com nota três (90 públicas e 895 privadas); 674 tiveram nota dois (41 públicas e 

633 privadas); nove tiveram nota um (duas públicas e 335 privadas). Outras 350 instituições 

participaram do ciclo avaliativo, porém os cursos que não obtiveram o Conceito Preliminar de 

Curso (CPC) por não atender a um ou mais itens dos oito medidas de cálculo ficaram sem 

conceito.  

  

Avaliação de cursos 

 

Distribuição de instituições por IGC 

Nota Pública  Privada  Total 

5 16 11 27 

4 65 66 131 

3 90 895 985 

3 41 633 674 

1 2 7 9 

Sem conceito 15 335 350 

Total  229 1947 2176 
 

Áreas e cursos avaliados em 2010 

 

De acordo com dados do Inep, em 2010, o Enade avaliou as áreas de saúde e ciências 

agrárias, distribuídas em 14 cursos: biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, 

fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço 

social, terapia ocupacional, agronomia e zootecnia. As três áreas do conhecimento com maior 



número de cursos avaliados em 2010 foram enfermagem, com 728 cursos, fisioterapia (477) e 

farmácia (389). Além desses cursos foram avaliados em 2010 foram avaliados outros cinco 

tipos de cursos superiores de tecnologia: tecnologia em agroindústria, tecnologia em 

agronegócio, tecnologia em gestão ambiental, tecnologia em gestão hospitalar e tecnologia em 

radiologia. 

Com relação ao Conceito CPC divulgado:  

 

a)      Obtivemos nota 5 (cinco) em 2 (dois) cursos de graduação: Medicina Veterinária e 

Zootecnia. 

b)      Obtivemos nota 4 (quatro) em 2 (dois) cursos de graduação: Agronomia e 

Fisioterapia. 

c)      Obtivemos nota 3 (três) em 1( um ) curso de graduação: Enfermagem. 

 

A UDESC, ao destinar recursos para o reaparelhamento e aparelhamento de seus cursos 

de graduação, mostra mais uma vez que, a despeito de bem avaliada no item CPC - Conceito 

Preliminar de Cursos que continuará a investir cada vez mais na qualidade de seu corpo 

docente, infraestrutura e laboratórios.  

A nota de enfermagem em conceito 3 – CPC- indica uma vez mais a acertada decisão do 

Conselho Universitário e da comissão que referendou a mudança da sede do curso de 

Palmitos para Chapecó. 

Os resultados refletem mais uma vez, o reconhecimento e a competência no ensino, da 

Instituição, pois constantemente são feitos investimentos para a manutenção e ampliação da 

qualidade, por meio de ações como o programa de equipamentos para laboratórios, de 

aquisição de livros para as bibliotecas, a contratação de professores e capacitação dos 

mesmos, assim como os programas de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, além do 

contínuo cuidado com o desenvolvimento dos cursos, os quais passam por revisões 

pedagógicas frequentes. 

Aos alunos e professores, bem como ao corpo técnico, que colaboraram e cumpriram 

suas responsabilidades, de compromisso social, que mostraram noção de pertencimento e 

valorização dos investimentos que a sociedade faz na educação, nossa solidariedade e enorme 

gratidão pelo empenho em fazer vir à cena, nossas conquistas e nossos esforços dentro de um 

conjunto - UDESC - que precisa mostrar porque continua e merece ser pública, gratuita e de 

qualidade.  

A Pró-Reitoria de Ensino tem o direito e, sobretudo o dever de se manifestar sobre os 

resultados obtidos pela Universidade em seu conjunto. 



 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Profa.Sandra Makowiecky 

Pró-Reitora de Ensino 

 

 

 

 

   

 

Reitor, Vice Reitor, Pró-Reitores, Diretores Gerais, Diretores de Ensino e Chefes de 

Departamento dos cursos envolvidos- medicina veterinária, agronomia, educação física, 

fisioterapia, enfermagem e zootecnia. 

  

 


