
Avaliação geral do Desempenho da UDESC no ENADE 2004 e 2005 

 

Os cursos de Engenharia Elétrica, Pedagogia e Física da Udesc alcançaram o 

conceito 4, numa escala de 1 a 5, de acordo com o Enade 2005 – Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes -, integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – Sinaes do MEC. Já os cursos de Ciências da Computação, engenharias Civil e 

Mecânica, Geografia e História, obtiveram conceito 3. Os cursos de Engenharia de 

Alimentos, *Engenharia Florestal* e Engenharia de Produção e Sistemas* da Udesc, 

também avaliados pelo Enade 2005, não obtiveram conceito já que não possuem ainda 

alunos concluintes. 

O Enade objetiva aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em 

relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências e avaliou 277.476 

estudantes de 5.511 cursos de graduação pertencentes a 20 áreas de conhecimento: 

Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Ciências Sociais, Computação, engenharias (divididas 

em oito grupos), Filosofia, Geografia, Física, História, Letras, Matemática, Pedagogia e 

Química. 

De acordo com a professora Sandra Makowiecky, pró-reitora de Ensino da Udesc, a 

Universidade teve um bom desempenho nos cursos de Pedagogia, Engenharia Elétrica e 

Física. Dos 45 cursos de Pedagogia oferecidos em Santa Catarina, avaliados pelo Enade, 

apenas dois obtiveram conceito 4, um deles da Udesc. Dos três cursos de Física existentes 

no Estado, apenas o da Udesc obteve 4. O da Ufsc obteve 3. Já dos 5 cursos de Engenharia 

Elétrica oferecidos no Estado, apenas a Udesc e a Ufsc obtiveram conceitos 4. 

Ainda segundo levantamento efetuado pela professora Sandra, dos 9 cursos de 

Engenharia Civil, apenas a Ufsc obteve conceito 4. A Udesc e mais duas instituições do 

Sistema Acafe obtiveram 3. As demais, conceito 2. Dos 16 cursos de Computação 

oferecidos em Santa Catarina, 8 obtiveram nota 3 entre eles os da Ufsc e da Udesc. A 

Univali obteve conceito 4. 

Já dos cinco cursos de Mecânica, apenas a Ufsc obteve conceito 4. A Udesc e 

Univali receberam 3. 

Em História, dos 17 cursos de Santa Catarina, apenas duas instituições do Sistema 

Acafe alcançaram conceito 4. A Udesc e mais quatro da Acafe recebem conceito 3. Já em 



Geografia, dos 12 cursos existentes no Estado, a Udesc e mais quatro instituições obtiveram 

conceito 3, e as demais receberam 2. 

Sandra Makowiecky lembra, porém, que em 2005, de acordo com o Enade de 2004, 

a Udesc recebeu conceito 4 em Agronomia e Fisioterapia, 2 em Educação Física e conceito 

5 em Medicina Veterinária, até hoje, segundo ela, a única nota máxima obtida pela Udesc 

no Enade. 

Sinal amarelo para os cursos que obtiveram 3. 

Para a pró-reitora de Ensino, uma instituição pública como a Udesc deveria receber 

conceitos 4 e 5 em seus cursos. “O fato de não atingirmos esses conceitos em vários cursos, 

igualando-os aos de instituições que não apresentam as condições de ensino, pesquisa e 

extensão como tem a Udesc e nem possuem alunos selecionados por um vestibular 

disputado como o nosso, faz com que se verifique na instituição uma necessidade de 

reflexão bastante profunda, pois temos condições em obter conceitos 4 e 5, já que a Udesc 

possui bons laboratórios, bons professores e alunos e recursos para pesquisa e extensão”. 

Ressalta, porém, ser fato sabido que a escolha dos alunos é feita por amostragem e 

nem sempre são selecionados os alunos melhor preparados, mas isto, observa, ocorre no 

geral. 

Portanto, salienta “se desconsiderarmos esse aspecto de causalidade, o desempenho 

da Udesc no seu conjunto foi abaixo da expectativa se caracterizarmos o Enade como um 

bom instrumento de avaliação”, analisa a professora Sandra Makowiecky. E continua: “é  

evidente que o desempenho do alunos é apenas um dos elementos na avaliação de uma 

instituição, mas é um dos mais relevantes e que, por isso, não pode ser desconsiderado. 

Quanto aos alunos ingressantes, a Pró-Reitoria de Ensino destaca que os cursos da 

Udesc obtiveram o melhor desempenho na média de formação geral em relação a 

praticamente todos os cursos de Santa Catarina, “ o que comprova de fato que selecionamos 

bons alunos com o atual modelo do vestibular e que nosso atual modelo de seleção é de 

mérito acadêmico”. Os únicos cursos que o índice de ingressante foi menor que os da Ufsc 

foram os de Engenharia Mecânica e Engenharia Civil. “Mesmo assim com pouca 

diferença”, observa. 
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