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1- Aspectos Gerais - Enade mostra desempenho semelhante entre ingressantes e 
concluintes em termos de conhecimentos gerais. Em termos de conhecimento geral, a 
diferença é pequena entre quem entra e quem sai de cursos de graduação, em 13 áreas 
avaliadas. 
Os resultados do primeiro Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), 
instrumento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), mostram 
que, nas 13 áreas do conhecimento submetidas ao exame em 7 de novembro de 2004, há 
uma diferença muito pequena de desempenho dos estudantes ingressantes e concluintes na 
parte de Formação Geral (a prova teve 10 questões de Formação Geral e 30 de 
Componentes Específicos da área). 
O Enade foi aplicado em todo o País em cursos das áreas de Agronomia, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Nutrição, Odontologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Zootecnia. Participaram 
grupos de estudantes desses cursos, selecionados por amostragem, em momentos distintos 
de sua formação. Um grupo, de ingressantes, era composto de alunos no final do primeiro 
ano. Outro, de concluintes, contava com estudantes do último ano cursado.  
 
2-Sobre o conceito do CURSO.  
 

A nota do final do curso, que tem como base um conceito estabelecido da estatística 

chamado afastamento padronizado , depende de três variáveis: 

1-O desempenho dos alunos concluintes no componente específico; 

2- O desempenho dos alunos ingressantes no componente específico; 

3- O desempenho dos alunos ( concluintes e ingressantes ) na formação geral. 

 

Essas três variáveis, que embasam o cálculo da nota final do curso, atribuíram-se , 

respectivamente, os seguintes pesos:  

 

1- 60% - O desempenho dos alunos concluintes no componente específico; 



2- 15% - O desempenho dos alunos ingressantes no componente específico; 

3- 25% - O desempenho dos alunos (concluintes e ingressantes) na formação geral. 

 

Desta forma,  a parte referente ao componente específico contribui com 75% da nota final, 

enquanto a parcela referente à formação geral contribui com 25% , em consonância com o 

número de questões na prova, 30 e 10, respectivamente.  

 

3- Grade de conceitos- Os diferentes intervalos de notas possíveis e os conceitos 

correspondentes a esses intervalos estão expressos na tabela abaixo. 

Os conceitos do Enade variaram de 1 a 5 e, à medida que esse valor aumenta, melhor é o 

desempenho no Exame. 

 

CONCEITO NOTAS FINAIS 

1 0,0 a 0,9 

2 1,0 a 1,9 

3 2,0 a 2,9 

4 3,0 a 3,9 

5 4,0 a 5,0 

SEM CONCEITO*  

 

• SEM CONCEITO significa que o curso, na caso da UDESC ainda não tem alunos 

concluintes. São cursos recém implantados. Entretanto, cabe destaca que tiveram excelentes 

resultados de ingresso. . 

 

4- Resultados da UDESC –  

 

4.1. Nos cursos sem concluintes, o resultado é o seguinte: 

• Curso de Enfermagem - OESTE - PALMITOS – a média dos ingressantes foi de 

35,4 na instituição e 27,3 no Brasil, demonstrando uma diferença de 8,1 pontos entre os 

dois. 



• No curso de Zootecnia – OESTE – Chapecó - a média dos ingressantes foi de 42,4 

na instituição e 30,8 no Brasil, demonstrando uma diferença de 11,6 pontos entre os dois. 

 

Conclui-se portanto, que estes alunos estão bem preparados , em termos de médias 

nacionais, para  ingressar na universidade. 

Cabe ressaltar ainda que no curso de Zootecnia,  o aluno Mateus Giombelli, do curso de 

Zootecnia da Udesc ministrado em Chapecó, obteve nota máxima nacional na primeira 

edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade 2004 - entre os cerca 

de 4 mil alunos dos 60 cursos de Zootecnia existentes no País. Ele também é o primeiro 

aluno de Santa Catarina a obter essa nota e deverá ir a Brasília receber uma distinção 

acadêmica do MEC.  

 

4.2. Nos cursos com concluintes, o resultado é o seguinte: 

 

4.2.1 MEDICINA VETERINÁRIA–LAGES 

 

CONCEITO NOTAS FINAIS 

5 4,0 a 5,0 

 

A- Em termos formação geral, a média de ingressantes foi de 9 pontos acima da média do 

Brasil  e de concluintes foi de 4,6 pontos acima da média do Brasil ( 47,3 x 42,7). 

B - Em termos de componentes específicos,  a nota média dos concluintes foi maior na 

instituição (52,1) que no Brasil( 41,9), ou seja, 10,2 pontos acima da média nacional.  A 

média dos ingressantes foi de 21,3 na instituição e 17,6 no Brasil, ou seja, 3,7 pontos acima 

da média nacional. O curso confirma com esta avaliação sua performance de excelente 

curso da Udesc, sendo um dos mais conceituados do Brasil. 

 

4.2.2 – AGRONOMIA - LAGES 

CONCEITO NOTAS FINAIS 

4 3,0 a 3,9 

 



A - Em termos formação geral, a média  de ingressantes foi de 0,7  pontos acima da média 

do Brasil  e de concluintes foi de 4,0 pontos acima da média do Brasil ( 40,8  x 36,8) 

B- Em termos de componentes específicos, a nota média dos concluintes foi maior na 

instituição (58,1) que no Brasil (51,0), ou seja,  7,6 pontos acima da média nacional.  A 

média dos ingressantes foi de 32,6 na instituição e 28,7 no Brasil, ou seja, 3,9 pontos acima 

da média nacional. 

 

Neste caso, mesmo que o conceito geral não seja cinco, observa-se uma média de 

concluintes muito elevada, o que demonstra o excelente preparo do curso. 

 

4.2.3. FISIOTERAPIA _ FLORIANÓPOLIS 

 

CONCEITO NOTAS FINAIS 

4 3,0 a 3,9 

 

A-  Em termos formação geral, a média  de ingressantes foi de 21,1 pontos acima da média  

do Brasil  e de concluintes foi de 6,4 pontos acima da média do Brasil ( 51,0 x 44,6). 

 

B - Em termos de componentes específicos,  a nota média dos concluintes foi maior na 

instituição (51,8) que no Brasil(43,9), ou seja,  7,9 pontos acima da média nacional.  A 

média dos ingressantes foi de 33,1 na instituição e 27,1 no Brasil, ou seja,  6 pontos acima 

da média nacional. 

 

 Neste caso observa- se o excelente desempenho em termos de formação geral dos 

ingressantes, comprovando  um vestibular muito disputado e alunos bem preparados, 

comparativamente ao cenário nacional.A média de concluintes também está bem colocada 

acima da média nacional, mesmo no conceito 4. 

 

4.2.4 - EDUCAÇÃO FISICA – FLORIANOPOLIS 

 

CONCEITO NOTAS FINAIS 



2 1,0 a 1,9 

 

A-  Em termos formação geral, a média  de ingressantes foi de  12,2 pontos abaixo da 

média  do Brasil  e de concluintes foi de  12 pontos abaixo da média do Brasil (22,8 x 

34,8). 

B - Em termos de componentes específicos,  a nota média dos concluintes foi menor na 

instituição ( 22,5) que no Brasil ( 33,8), ou seja,   11,3 pontos abaixo da média nacional.  A 

média dos ingressantes foi de 10,9 na instituição e 23,8 no Brasil, ou seja, 12,9 pontos 

abaixo da média nacional. 

 

No curso de Educação Física, em uma primeira leitura, surpreende-nos o resultado, que 

merece maiores reflexões. Este é um dos cursos mais procurados da UDESC e 

reconhecidamente de qualidade. O ENADE coincidiu com um evento esportivo de grande 

porte e foi o único curso com faltas, ou seja, de 68 concluintes, apenas 54 compareceram e 

de 49 ingressantes, apenas 38 compareceram. Esta é uma abstenção elevada, em um exame 

que por lei, é obrigatório. Estamos ainda resolvendo questões judiciais referentes a este 

processo.  Os alunos concluintes enfrentaram problema na colação de grau. 

Alunos que compareceram também o fizeram sob forma de protesto. Desta forma, os 

resultados estão à público e nossa análise fica prejudicada pela conjuntura.  

De toda forma, vale reforçar que, ou a instituição não soube demonstrar aos alunos a 

importância da avaliação ou o curso de fato apresenta problemas, que devem ser 

observados mais de perto. 
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