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Eixo temático: Avaliação na Educação Superior 

 

Resumo: O presente trabalho tem como principal objetivo historiar e problematizar a 

participação dos estudantes do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade 

Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP/IB/Rio Claro/São Paulo/Brasil) no 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), um dos procedimentos de 

avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Para 

realização do estudo se optou por uma pesquisa de abordagem qualitativa, realizada por meio 

de levantamento documental, considerando como corpus da pesquisa, os dados das 

legislações nacionais, estaduais e institucional, relacionadas à temática, bem como, das atas 

das reuniões do Conselho do referido curso, as quais tiveram como objeto a discussão do 

assunto investigado. O período considerado para o trabalho se reporta ao ano de 2004, data de 

início da adesão da instituição ao ENADE, sendo que a primeira participação ocorreu em 

2005 e se estendeu a todas as edições até o ano de 2017. Os resultados apontam que durante o 

período investigado, tanto a legislação, nacional, estadual e institucional foram se 

configurando de diferentes maneiras, de forma a exercer um maior controle sobre a 

participação dos estudantes e das instituições, e consequentemente, foram engedrados de 

maneira a impossibilitar o movimento de questionamento e os processos de resistência ao 

exame. É preciso esclarecer que no caso da UNESP, a adesão ocorreu apenas ao exame 

(ENADE) e não ao sistema de avaliação (SINAES), prerrogativa da própria instituição e das 

instituições públicas paulistas. A lógica da classificação das instituições, a partir das notas 

obtidas no exame, acaba por enclausurar as possibilidades de participação e envolvimento dos 

alunos nas discussões sobre a qualidade do curso que ficam resignadas e conformadas à 

obtenção da nota no referido exame.  

 

Palavras-chave: Participação dos estudantes; ENADE; Qualidade no ensino superior. 

 

 

Introdução 

 

Em 2004, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) estabeleceu uma Comissão Especial de Avaliação (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 de seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados” (INEP, 2004, p. 4), e os 
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resultados desse trabalho culminaram na proposta do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES. 

Segundo Dias Sobrinho, Ristoff, (2002), no processo de concepção e implantação 

dessa nova proposta se pretendia amenizar a tensão entre as duas tendências na avaliação: 

 A primeira tendência tinha por finalidade básica a regulação e controle, centrada na 

técnica, nos instrumentos de medidas que buscam a padronização e a mensuração da 

produção acadêmica, numa visão mais pragmática, na qual as Instituições de Ensino 

Superior (IES) são consideradas agências prestadoras de serviço e de preparação de 

mão de obra para o mercado de trabalho, dentro de uma lógica de produtividade, 

eficiência e eficácia, com ênfase no produto (resultados do desempenho dos alunos); 

 A segunda, por sua vez, tinha a finalidade de efetividade social e científica, pautada na 

construção de mecanismos democráticos de legitimação e validação dos resultados 

das instituições, por meio de processo participativo dos diferentes atores sociais da 

instituição e, neste sentido, incorporava a perspectiva de uma avaliação formativa, 

buscando a melhoria da instituição e dos processos educativos em seu interior de 

maneira a induzir o desenvolvimento da IES e, não apenas regular e controlar. A 

ênfase, aqui, está colocada no processo e a avaliação do desempenho dos alunos é 

apenas um dos indicadores que promovem a melhoria da qualidade da IES. 

Procurando construir um sistema que superasse as críticas em relação ao modelo 

anterior, incorporou a concepção de avaliação emancipatória (em lugar da regulatória), cujo 

princípio se distanciava de uma prática produtora de juízo de medida e controle de 

desempenho, em favor de uma reflexão sobre as múltiplas funções das instituições de ensino 

superior, considerando sua pluralidade e diversidade. 

Como resultado deste processo, houve a promulgação da Lei n
o
 10.861/2004, que 

criou oficialmente o SINAES, cujo modelo abrange a avaliação das instituições, dos cursos e 

do desempenho dos estudantes, girando em torno dos três eixos centrais que caracterizam a 

missão da Universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão, a partir de levantamento de dados 

(quantitativos e qualitativos) relativos à responsabilidade social assumida pela instituição, ao 

desempenho dos alunos, à gestão institucional, à qualificação e produção do corpo docente, 

entre outros componentes que favorecessem o diagnóstico das IES.  

Em seu § 1º, do artigo 1º, a referida Lei aponta como objetivo do SINAES:  

 

[...] a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua 

oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 

social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da 

valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 
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respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 

identidade institucional (BRASIL, 2004, p.1, grifos nossos) 

 

Por meio do documento que explicita as bases para a nova proposta de avaliação da 

educação superior, o SINAES se pretendia ser mais complexa, no sentido de que não recaia 

sobre um único aspecto da avaliação, no desempenho escolar do aluno, como historicamente 

ocorria no Exame Nacional de Cursos (ENC), dando margem à classificação e ranqueamento 

dos alunos e, consequentemente, das IES, ou seja, embora na nova proposta existisse a 

avaliação do desempenho dos alunos de graduação (ENADE), este não deveria ser o único 

elemento considerado no processo de avaliação da IES, uma vez que o SINAES avançava ao 

contemplar outras formas/mecanismos/metodologias de avaliação. 

Na proposta do SINAES, a avaliação é composta da seguinte maneira: auto-avaliação 

das IES (realizada interna e externamente), avaliação externa de cursos e instituições, e, 

avaliação do desempenho dos estudantes. Essas ações de avaliação deveriam ser 

complementares, alinhadas a uma concepção mais ampla de avaliação da educação superior. 

“A auto-avaliação é, desta forma, um processo social e coletivo de reflexão, produção de 

conhecimentos sobre a instituição e os cursos, compreensão de conjunto, interpretação e 

trabalho de transformação” (INEP, 2003, p.77).  

É interessante pontuar que processos de auto-avaliação institucional embora ganhem 

repercussão nacional a partir do SINAES, foram construídos e implantados sistematicamente 

nas IES, desde a década de 80 (UNICAMP, UNB, entre outros) e, essas experiências 

contribuíram para a formulação da nova concepção de avaliação apresentada no SINAES. 

 

Historiando a adesão da UNESP ao ENADE 

 

Assim, com a implantação do SINAES, criou-se a expectativa que os vícios e 

desajustes apresentados no antigo modelo de avaliação fossem superados, principalmente, por 

comportar uma nova perspectiva de avaliação que haveria de integrar as “[...] dimensões 

internas e externas, particular e global, somativo e formativo, quantitativo e qualitativo e os 

diversos objetos e objetivos da avaliação” (INEP, 2004, p.84) e por resguardar as 

especificidades e a missão de cada IES avaliada.  

 

E, justamente: 1) por respeitar a peculiaridade e singularidade das Instituições de 

Ensino Superior; 2) por incluir amplas dimensões no processo de avaliação, e 3) por 

se apresentar como um processo diagnóstico com vistas à melhoria da qualidade de 

ensino, por meio de uma perspectiva de avaliação emancipatória (INEP, 2004, p.17), 

é que a proposta do SINAES apresentava-se como potencial instrumento para 

superar as mazelas antes detectadas. (TUPPY, BERTAGNA, 2009, p. 198) 
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 E, acreditando na seriedade dessa perspectiva, a maioria dos docentes do 

departamento da Educação da UNESP/Rio Claro (UNESP/RC) se posicionou favoravelmente 

à proposta do SINAES. Contudo, algumas questões de ordem prática começaram a se 

precipitar e fomentaram a recolocação em pauta da discussão acerca da adesão da UNESP ao 

SINAES. Embora fruto de um caso específico (UNESP/RC), consideramos significativo 

apontar alguns aspectos que auxiliem na reflexão sobre como se efetivou na prática a adesão 

ao ENADE, como um alerta às IES, de forma a contribuir para a discussão de como no 

processo pode-se construir uma outra concepção de avaliação distanciando-se da perspectiva 

emancipatória e democrática inicialmente proposta para avaliação da educação superior. 

A primeira delas diz respeito às esferas de competência dos órgãos avaliadores. A Lei 

n
o
 10.861/2004, que institui o SINAES, estabelece no § 2º, do 1º artigo, que “O SINAES será 

desenvolvido em cooperação com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal”. 

Sob tal prescrição legal, o Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE/SP) 

assumiu a tarefa de avaliação das instituições vinculadas ao sistema de ensino por meio das 

Deliberações CEE/SP n
os

 32 e 36 de 2003, incluindo, portanto, as três universidades públicas 

paulistas, estabelecendo, inclusive, o cronograma para que cada IES apresentasse relatório de 

seu processo de auto-avaliação. Em vista de tais determinações, a UNESP, a USP e a 

UNICAMP se reportavam ao CEE/SP como órgão responsável por avaliar as universidades 

estaduais paulistas, autorizar, reconhecer e credenciar seus cursos de graduação.  

E, ainda, a Lei n
o
 10.861/2004 estabeleceu o ENADE como componente curricular 

obrigatório dos cursos de graduação; e, em seu § 5º, do art. 5º previa a dispensa oficial pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) de tal obrigatoriedade. Sob tal perspectiva, a USP e 

a UNICAMP decidiram oficialmente não participar do ENADE
2
, considerando seu caráter 

voluntário e, cautelosamente, optaram por aguardar a evolução do processo para avaliar 

possível adesão futura.  Em contrapartida, a UNESP, por deliberação de sua Câmara Central 

de Graduação (CCG) optou por inscrever seus alunos no ENADE, mesmo considerando que 

esta universidade não era obrigada a se submeter ao ENADE e ao SINAES (UNESP, 2006a).  

A CCG da UNESP, em sessão de 02/09/2004, discutiu amplamente o ENADE e 

decidiu aprovar por unanimidade de votos o encaminhamento aos órgãos competentes da 

seguinte manifestação:  

 

                                                             
2 Posteriormente a Unicamp, primeiramente e, a USP, posteriormente em 2017, também irão aderir ao ENADE. 
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[...] Assim, embora a UNESP esteja sujeita à avaliação institucional do Conselho 

Estadual de Educação de São Paulo (CEE/SP) é de todo conveniente o cumprimento 
de uma Lei Federal e de uma política nacional de avaliação do desempenho [...] no 

presente governo ela deve se submeter ao ENADE (Exame Nacional de Avaliação 

do desempenho), ainda que tenha seu próprio sistema de avaliação institucional, de 

acordo com as normas do CEE/SP. Ao participar do ENADE, a UNESP não se furta 

a cumprir uma lei e uma política de âmbito nacional. Além do que, possibilitará ao 

aluno o cumprimento das exigências de registro no histórico escolar, de sua 

participação ou de sua dispensa. (UNESP, 2004).  

 

Surge, então, outro aspecto que diz respeito à dicotomia que, infelizmente, existe entre 

a proposta do SINAES e a sua implantação. Como já apontado, tal sistema de avaliação prevê 

um amplo processo diagnóstico das condições institucionais, no qual o ENADE comparece 

como um dos componentes desse processo. Não obstante, o artigo 9º da Lei 10.861/2004 

prescrevia que “[...] o Ministério da Educação tornará público e disponível o resultado da 

avaliação das instituições de ensino superior e de seus cursos”. Embora entendendo que o 

resultado da avaliação devesse compreender dados relativos à totalidade do processo 

avaliativo, como proposto no SINAES, o que se tornava público era o resultado parcial 

relativo ao ENADE, estabelecendo-se assim uma cumplicidade com um dos piores vícios do 

antigo ENC: o ranqueamento das IES e dos cursos, sem considerar a diversidade, as 

especificidades de cada instituição e, retomando a mesma concepção instrumental/técnica 

(DIAS SOBRINHO, 2001) e a lógica de competitividade que o SINAES pretendia superar.  

Para a UNESP as implicações desse modelo de divulgação foram “delicadas”, pois a 

ele se soma a isenção da esfera federal de cumprir o restante do processo de avaliação 

proposto pelo SINAES, visto que a instituição está subordinada ao CEE/SP. 

Outra questão se refere ao impacto da divulgação exclusiva dos resultados do 

ENADE, particularmente daqueles cursos da UNESP, cujos alunos, seguindo as orientações 

indicadas pelo movimento estudantil, “boicotaram” o referido exame. Os principais 

argumentos contrários ao ENADE, apresentados pela UNE foram: “[...] a indefinição das 

composições e pesos de cada processo de avaliação na divulgação dos resultados” e a 

ausência de esclarecimentos sobre os mecanismos que garantam que o “peso maior da 

avaliação não recairá sobre os estudantes, como era no ‘falecido’ provão”. (UNE, 200?,  p. 

13). Tais considerações, entretanto, estão no bojo de um documento que avalia positivamente 

o SINAES como um mecanismo capaz de fomentar uma nova cultura de avaliação, 

reconhecendo, neste sentido, os avanços propostos pelo novo modelo de avaliação.  

Alinhados com a posição da UNE, alguns Centros Acadêmicos da UNESP avalizaram 

o “boicote” ao ENADE, como no caso o Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia do 

Campus de Rio Claro, que apareceu nas edições de importantes jornais, de grande circulação 

estadual e municipal, como um dos piores cursos do Brasil.  
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Fato é que, a avaliação da educação superior no Brasil, tem dificuldade de romper com 

o paradigma da racionalidade técnico-burocrática. A lógica da medição, da comparação, da 

funcionalidade, da eficiência, de resultados, amplamente difundida e arraigada, dificulta o 

estabelecimento de outro olhar sobre a avaliação institucional (e talvez devêssemos assumir – 

sobre qualquer tipo de avaliação). Praticamente se confundem critérios de medição e 

avaliação. Os resultados são aqueles que podem ser medidos e a sua valorização (ou 

reconhecimento) depende de como se apresentam (sua posição) dentro de um conjunto de 

IES.  

Num sistema em que a comparação se coloca como mecanismo de 

reconhecimento/não reconhecimento, o que interessa é estar entre os “primeiros”, entre os 

“melhores”. E a exposição e divulgação pública dos resultados no ENADE conspiram contra 

os princípios e a concepção defendidas incialmente na proposta do SINAES. Neste sentido, 

fazer valer o princípio de avaliação emancipatória é, sem dúvida, o grande desafio, pois 

significa justamente romper com o paradigma da racionalidade técnico-burocrática, controle-

regulação, num contexto em que tudo gira em razão e em torno dele. 

  Segundo Tuppy e Bertagna (2009) há uma cultura organizacional, especificamente da 

UNESP, que em certa medida foi expressa pela avaliação da Pró-reitora de Graduação 

(PROGRAD) que se furtou a questionar a apresentação do ranking dos cursos e instituições, 

denotando a aceitação da quebra do princípio norteador do SINAES, tanto no que se refere ao 

respeito pela identidade institucional, quanto no que se refere ao complexo processo de 

avaliação que não se resume a, simplesmente, ao ENADE. 

A crescente valorização em torno do ENADE, ao longo dos anos, tem-se mantido, 

pois a PROGRAD analisa os resultados dos cursos da instituição e, convoca esclarecimentos 

sobre o desempenho do curso à Coordenação e ao Conselho do Curso de Pedagogia, 

solicitando ações dos mesmos em função da melhoria dos resultados apresentado pelo curso 

no ENADE (UNESP, 2017). Em 2017 incentivou por meio de videoconferências, diretamente 

com a PROGRAD, a participação dos coordenadores e estudantes sobre a importância e 

responsabilidade dos mesmos na realização do ENADE. Esta crescente valorização da nota do 

ENADE também se verifica nas determinações do CEE/SP ao atrelar diferentes formas de 

(re)credenciamento do curso em função da nota obtida no exame. 

Desta maneira, aos poucos se verifica, a partir do movimento da participação dos 

estudantes do referido curso da instituição, o distanciamento de uma concepção de avaliação 

inicialmente contemplada e considerada avançada na proposta do SINAES para o ensino 

superior no país. 
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A participação dos estudantes do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da 

UNESP/Rio Claro no ENADE 

 

Optou-se por relatar esta trajetória respeitando-se as diferentes edições do ENADE, 

desde a adesão da UNESP, pois a cada uma delas ocorreu um movimento diferenciado por 

parte dos estudantes e, os processos de regulação também foram diversificados. Pode-se 

considerar que de maneira progressiva foi aumentando a intensidade da regulação para 

garantir a participação (obrigatoriedade) e o incentivo à obtenção de melhores resultados do 

desempenho dos estudantes no exame. 

 

ENADE 2005 

Houve manifestação contrária dos alunos do curso ao ENADE, organizados em 

colegiados representados pelo Centro Acadêmico do Curso de Pedagogia (CAPED), 

articulados com outros centros acadêmicos da instituição e, considerando a diretriz da UNE 

(200?).  

Desta forma, poucos alunos realizaram o exame e o curso obteve nota 1. A divulgação 

dos resultados e o ranqueamento dos cursos e das IES nos jornais ocasionou repercussão 

negativa na mídia local a respeito do curso e, ainda conforme relatado em reunião do 

Conselho do Curso de Graduação da Pedagogia (CCGP) e no Ofício n
o
6/2008/CCGP: “A 

todos foi esclarecido que o baixo desempenho na última avaliação do MEC teve implicações 

no processo de reconhecimento do curso, analisado pelo CEE/SP, o parecer foi desfavorável, 

obrigando o CCGP a recorrer da decisão para manter o curso válido”; Após esta recorrência, o 

CCGP deliberou encaminhar documento à PROGRAD solicitando o descredenciamento do 

curso junto ao ENADE. 

Paralelamente, optou-se pela publicação de artigo relacionada aos entendimentos 

sobre a experiência da UNESP/RC (TUPPY, BERTAGNA, 2009) e, encaminhar a discussão 

para fora da unidade, sobre a posição de adesão da UNESP em relação ao ENADE. 

 

ENADE 2008 

Os alunos se manifestaram (novamente) pela não participação no ENADE e o CAPED 

comunicou CCGP. A discussão no CCGP considerou que, embora com posicionamento 

contrário à adesão da UNESP ao ENADE, foi esclarecido aos alunos do curso que o “[...] 

boicote anterior teve como consequências um atraso considerável na emissão da autorização e 



 
 

8 
 

funcionamento do curso pelo CEE que houve necessidade de medidas administrativas junto a 

reitoria para emissão dos diplomas dos concluintes”.  

A coordenadora do curso comunicou em reunião que não havia realizado a inscrição 

dos alunos no ENADE, pois aguardava a manifestação da PROGRAD em relação ao ofício 

encaminhamento sobre o descredenciamento do curso ao ENADE pelo CCGP, o que foi 

posteriormente denegado, com a justificativa de que a adesão não era do curso, mas da 

Instituição, portanto, sem justificativa para a não inscrição dos alunos no ENADE pela 

Coordenação do curso. 

Nos anos posteriores, 2009 e 2010, houve reiteradas discussões sobre a não inscrição 

dos alunos no ENADE, com a PROGRAD, mediada pela Direção do Instituto. 

Posteriormente, a Direção do Instituto e a Coordenação do curso foram acionadas 

formalmente pela PROGRAD para tomar providências a respeito da regularização dos alunos 

que não participaram do ENADE no MEC, para proceder ao registro do Diploma.  

Houve um processo de Sindicância instaurada para apurar em todos os níveis da 

administração do Instituto, “[...] a ausência da totalidade dos alunos do curso de Pedagogia no 

ENADE/2008”, a partir do qual, todos os alunos foram inscritos em 2010 no ENADE e, a 

Coordenadora e a Seção Técnica Acadêmica (STA) receberam advertência administrativa. 

 

ENADE 2011 

Houve manifestação contrária dos alunos do curso ao ENADE, referenciado pelo 

CAPED, mas alguns alunos não aderiram ao “boicote”, portanto, poucos alunos realizaram o 

exame e o curso obteve nota 1. A divulgação da classificação dos cursos nos jornais da nota e 

o ranquamento do curso foram mencionados com repercussão negativa na mídia local. 

A PROGRAD, em 2013, solicitou aos cursos com nota 1 e 2 esclarecimentos a 

respeito do desempenho; e, a CCGP encaminha ofício à mesma contendo os esclarecimentos. 

Concomitantemente, houve alterações/modificações a respeito do ENADE, acirrando 

o processo de controle e regulação sobre a participação no exame, com destaque para:  

 O acompanhamento do aluno pela inscrição no ENADE, não ficando apenas sob a 

responsabilidade da Coordenação do curso, cabendo ao aluno supervisionar e conferir 

sua inscrição no ENADE. A obtenção do cartão de acesso ao local das provas estava 

condicionada à conferência de sua inscrição e, o preenchimento do questionário on 

line passa a ser obrigatório; todos os alunos concluintes deveriam acompanhar e 

conferir sua inscrição no site do INEP, acionando a coordenação do curso no caso de 

inscrição/dados incorretos; 
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 Desde 2010, o CEE/SP incorporou aos seus procedimentos de regulação, a nota obtida 

no ENADE. Deste modo, cursos com Conceito Preliminar de Curso
3
 (CPC) conceito 4 

ou 5 teriam sua autorização de funcionamento automaticamente renovada, sem que 

para isso tivessem que se submeter aos trâmites obrigatórios para recredenciamento do 

curso junto ao CEE/SP. 

 

ENADE 2014  

Com maior participação dos alunos do curso nesta edição, o curso obteve nota 3, e, 

não eximiu a exigência da PROGRAD sobre esclarecimentos a respeito do desempenho e 

propostas de ações para melhoria do mesmo. 

Foi encaminhada carta/ofício pela Coordenadora do curso, em 2016, com os devidos 

esclarecimentos, depois de discutido no CCGP e foi indicada a realização de uma “Mesa 

redonda” sobre o ENADE aos alunos do curso e professores. 

Tal nota impossibilitou a Revalidação do Reconhecimento e Funcionamento do Curso 

para os próximos 5 anos, realizado pelo CEE/SP, o qual necessitou se submeter ao trâmite 

burocrático e, a visita em lócus dos representantes do CEE/SP, realizado em outubro de 2016, 

com parecer favorável à continuidade do curso. 

A obrigatoriedade da inscrição pelo Coordenador de curso juntamente com as 

instâncias responsáveis na unidade (STA) foi sistematizada e oficializada na instituição, onde 

todos os alunos concluintes, segundo as normas do INEP, foram inscritos no ENADE 2017 e, 

a aprtir formaliza o ENADE como componente curricular obrigatório do curso, seguindo 

orientações do INEP. 

 

ENADE 2017 

Em 2017, para além do controle sobre o processo de inscrição dos alunos concluintes 

no ENADE, a PROGRAD solicitou aos CCGP e a Coordenação de cursos, novamente, 

esclarecimentos a respeito do desempenho no ENADE, após apresentar análise do 

desempenho geral da UNESP, e, incentivou os mesmos a planejarem, indicarem as ações que 

iriam executar para melhoria do desempenho dos alunos no ENADE, nesta edição. 

Neste mesmo ano, houve estratégias de fortalecimento da participação dos estudantes 

por meio de videoconferências diretamente com a PROGRAD, tanto dirigidas aos 

                                                             
3 CPC é um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano 

seguinte ao da realização do Enade, com base na avaliação de desempenho de estudantes, no valor agregado pelo 
processo formativo e em insumos referentes às condições de oferta – corpo docente, infraestrutura e recursos 

didático-pedagógicos. 
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coordenadores de curso, como também, dirigidas aos estudantes sobre a importância e 

responsabilidade dos mesmos na realização do ENADE. 

Também neste ano, a instituição esclarece aos estudantes a obrigatoriedade do registro 

no histórico escolar a respeito da participação no ENADE para obtenção do diploma ao final 

do curso; ficando o aluno pendente de sua conclusão do curso e da certificação, caso não se 

inscrevesse no exame (BRASIL, 2017). 

 

Esta Pró-reitoria ressalta seu entendimento, ratificado em reunião da Câmara Central 

de Graduação em 14/09/2017, de que a Unesp, sendo signatária do ENADE, deverá 

seguir o seu regulamento, que estabelece o exame como um componente curricular 

de nossos cursos. Sendo assim, tanto a colação de grau quanto a entrega do diploma 

de nossos alunos está condicionada à regularidade junto ao ENADE. 
Destaca-se, ainda, que o ônus do adiamento da colação de grau e da expedição do 

diploma não pode ser atribuído à Unesp ou ao INEP, uma vez que o aluno é 

cientificado da necessidade de comparecer ao exame. A integralização de um curso 

de graduação culmina com a colação de grau, ou seja, com a atribuição do grau 

acadêmico e a consequente expedição dos diplomas para registro, após cumpridos 

pelo aluno todos os componentes curriculares do curso, incluído o ENADE 

(UNESP, 2017) 

 

Ao longo da trajetória da participação dos alunos no ENADE, podemos observar que o 

processo de regulação e responsabilização da instituição foi sendo transferida para os alunos, 

tanto quanto a inscrição no exame, como quanto a não participação dos estudantes no exame 

ocasionando dificuldades para integralização e conclusão do curso “responsabilização forte” 

(BONAMINO, 2012). 

 

Considerações e indagações para finalização... 

 

Em decorrência aos desdobramentos da experiência apresentada, várias considerações 

em relação aos princípios de avaliação atrelada a uma concepção emancipatória de educação, 

proposta ou desejada a partir do SINAES, foram se dissipando, pois a realidade se mostrou 

com forte “tendência à regulação e controle”, instigando a inquietações, tais como: Qual 

qualidade de formação dos estudantes nos informa o ENADE? Qual a relevância do ENADE 

desatrelado do sistema de avaliação da educação superior (SINAES)? Qual o significado de 

um indicador se não for contextualizado na realidade e no conjunto de outros indicadores e da 

missão da IES? Seria a classificação e divulgação na mídia, realmente necessária para as IES 

e os cursos repensarem a formação oferecida?  

Diante do exposto, o ENADE vai se configurando como uma estratégia de 

monitoramento para produção de uma qualidade do ensino superior que se distancia da 

perspectiva emancipatória e democrática e, não se desgarra dos vícios do exame anterior, 
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ainda que introduzidos novas técnicas, formatos e abrangência dos cálculos realizados, sua 

finalidade e objetivo final parece enclausurar e usurpar das IES a potencialidade de se 

construir e reconstruir mediante a missão social da instituição, ao tempo que não se desgarra 

de produzir e reproduzir a lógica da qualidade via competição, comparação, ranqueamento, 

duramente criticada pela área da avaliação do ensino superior (FREITAS, 2002). 

A lógica da classificação das instituições, a partir das notas obtidas no exame, acaba 

por enclausurar as possibilidades de participação e envolvimento dos alunos e dos demais 

profissionais da instituição nas discussões sobre a qualidade do curso que ficam resignadas e 

conformadas à obtenção da nota no referido exame.  

A restrição da avaliação aos resultados centrados tão somente no ENADE acaba por 

cindir a construção da qualidade das IES, restringindo e constrangendo a continuidade do 

curso, o acesso a outras gerações e, portanto, o direito a educação.   
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