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Resumo: 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes2 – do Brasil tem como um dos 

seus principais instrumentos o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – Enade – 

realizado em ciclos trienais. Os relatórios resultantes do Enade agregam diversos índices que 

traduzem o desempenho dos estudantes, índices que estão disponíveis à consulta pública. Os 

órgãos reguladores nacionais têm enfatizado a obrigatoriedade (prevista na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional) de um corpo docente com titulação e regime de trabalhos 

adequados à formação universitária. Focado nesses aspectos, o trabalho desenvolvido analisou a 

relação destes fatores indicativos da qualidade docente com o desempenho dos estudantes. O 

estudo, referente ao triênio 2007-2009, possibilitou a análise de 52 cursos de graduação da 

Univali, cujos alunos se submeteram ao Enade. Foram coletados percentuais de titulação 

docente e regime de trabalho, bem como os índices contínuos relativos ao Enade. As relações 

entre estas variáveis foram testadas por meio de correlações não paramétricas (Spearman) ao 

nível de significância de 10%. Foram observadas relações significativas entre as variáveis de 

acordo com a área de concentração à qual os cursos pertencem. O percentual de docentes 

                                                      
2 Para auxílio ao leitor foi disponibilizada uma lista de siglas no apêndice deste trabalho. 
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mestres, doutores e 40 horas da área de gestão teve relação negativa com o Enade e Indicador 

da Diferença entre Desempenho Esperado e Observado - IDD contínuos, enquanto que 

para a área de comunicação foi encontrada relação positiva e significativa entre o percentual de 

mestres e o Enade contínuo. O par percentual de docentes 40 horas e IDD contínuo tendeu a 

apresentar as maiores correlações em quatro das seis áreas avaliadas. 

Palavras-chave: 

Ensino superior. Docência universitária. Avaliação institucional. Avaliação externa. Enade. 

 

Introdução 

Mecanismos de garantia da qualidade das Instituições de Ensino Superior constituem objeto de estudo dos 

diversos fóruns educacionais.  A Conferência Mundial de Educação Superior realizada em Paris, em 2009, 

teve como temas centrais: a) a questão da responsabilidade social da Educação Superior; b) o acesso a esse 

nível de ensino, as questões da equidade e qualidade; c) sua internacionalização, regionalização e 

globalização e d) a aprendizagem, a pesquisa e a inovação.  Nas discussões acerca da definição de 

qualidade, leem-se afirmações tais como a de Sanyal & Martin (2009: 154):  

Capacitar os alunos para atingirem os objetivos requer um bom desenho de currículo, uma eficiente 

estratégia de ensino/aprendizagem, professores competentes e um ambiente que possibilite a 

aprendizagem. (...) A qualidade de um/uma instituição/programa/curso também é julgada na medida em 

que satisfaz o padrão mínimo estabelecido para os insumos, processo e produtos, chamado de abordagem 

padrão à qualidade. 

No aprofundamento destas ideias, surgem os diversos mecanismos que buscam a garantia da qualidade e, 

com eles, a avaliação dos processos, programas e serviços da Educação Superior, por meio de diversas 

metodologias. Nos sistemas avaliativos, encontramos com razoável frequência critérios que exigem das 

Instituições corpo docente com titulação stricto sensu e os exames como instrumento de verificação do 

desempenho docente. 

No Brasil, a sistematização das práticas de avaliação institucional das instituições de ensino superior tem 

seu início nos anos de 1990, no Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

(Paiub), formulado com a pretensão de ser um programa abrangente, sistemático e contínuo (Brasil, 1993; 

Brasil, 1994). No entanto, após ter enfrentado dificuldades de diversas ordens, seu desenvolvimento sofreu 

uma modificação com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação da Educação Nacional (Lei 

nº. 9394/96) e Decreto nº. 2.026/96, que estabeleciam procedimentos de avaliação do desempenho global 
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das instituições, do ensino de graduação e de pós-graduação, além do Exame Nacional dos Cursos3. 

Posteriormente, o Decreto nº. 3.860/2001 detalhou os indicadores e critérios a serem observados no 

processo de avaliação. A implantação do Censo da Educação Superior pela Portaria nº. 2.517 de 2001 

complementou esse processo (Brasil, 2001). Em 2004 ocorreu nova reforma na práxis avaliativa, com a 

aprovação da Lei nº. 10.861 (Brasil, 2004), que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – Sinaes, coordenado pela Comissão de Avaliação da Educação Superior – Conaes4.  A 

aprovação do sistema foi considerada uma evolução efetiva no processo de avaliação da Educação 

Superior Brasileira. 

O Sinaes integra três grandes modalidades de avaliação: 

x A avaliação das IES – Avalies –, com o objetivo de identificar o perfil da Instituição, sua 

atuação junto à comunidade, suas ações sociais, seus projetos e programas, se utiliza de 

dois procedimentos básicos de avaliação: a autoavaliação, realizada pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), uma comissão interna institucional que trabalha em um 

universo de dez dimensões a serem avaliadas e que englobam desde os documentos 

norteadores como o plano de desenvolvimento institucional e projeto pedagógico 

institucional, até os aspectos relacionados à sustentabilidade financeira da instituição; e a 

avaliação externa in loco, estabelecida por meio de comissões de especialistas.  

x A Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) identifica as condições de ensino oferecidas 

pela instituição: sua infraestrutura física, salas de aula e laboratórios, seus recursos 

humanos, em especial o corpo docente e a organização didático-pedagógica. A avaliação é 

realizada por meio de uma comissão de avaliadores específicos da área do curso mediante 

um instrumento padrão para a avaliação. 

x A avaliação do desempenho dos estudantes (Enade) objetiva estabelecer indicadores de 

desempenho dos estudantes no âmbito dos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares 

do curso de graduação, das habilidades e competências mínimas requeridas para o 

exercício profissional de qualidade. 

 

                                                      
3 Este Exame ficou conhecido popularmente como “Provão” e era aplicado a todos os alunos do último do curso. 
Incialmente, este exame era aplicado na área de Administração e Direito. Gradativamente foram sendo incorporadas 
outras áreas do conhecimento até 2003 quando foi extinto. 
4 A Conaes tem sua organização determinada pela Lei 10.861. É formada por membros representantes do Inep, da 
Capes, Seres, discente e docente de uma instituição de ensino superior e membros com notório saber científico, 
filosófico e artístico, com reconhecida competência em avaliação ou gestão da educação superior. 
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Essas modalidades são utilizadas em conjunto para a devida regulação e supervisão da educação superior 

preconizada pelo Sinaes. Neste contexto, o Enade tem certa centralidade no processo regulatório, tendo 

em vista que a Portaria Normativa MEC nº. 4/20085 estabeleceu a dispensa de avaliação in loco para os 

cursos que obtiverem conceito preliminar de curso (CPC), um dos indicadores derivados do Enade, acima 

de três. 

Até o ano de 2010, participavam do Enade os ingressantes – estudantes que, até agosto do ano da 

realização do exame, tinham concluído entre 7% e 22% (inclusive) da carga horária mínima do currículo 

do curso da IES – e os concluintes – alunos que concluíram pelo menos 80% da carga horária mínima do 

currículo do curso da IES. Em 2011 a metodologia foi modificada: os alunos ingressantes são inscritos, 

porém não prestam o exame. Devido a isso, os indicadores atuais somente computam o desempenho dos 

estudantes concluintes. 

Os relatórios resultantes do Enade agregam diversos índices6 que traduzem o desempenho dos estudantes, 

dentre os quais o chamado “Enade contínuo”, um valor padronizado por área de conhecimento que varia 

de 1 (o pior desempenho médio possível) a 5 (o melhor desempenho médio possível). Os índices 

resultantes desse exame referentes a quaisquer cursos de graduação de Instituições de Ensino Superior, 

tanto públicas como privadas, estão disponíveis à consulta pública e têm sido utilizados como um 

“ranking” não oficial na mídia nacional.  

Os órgãos reguladores nacionais, por sua vez, têm enfatizado a obrigatoriedade (prevista na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional7) de um corpo docente com titulação e regime de trabalho 

adequados à formação universitária, fixando, em seus instrumentos de avaliação de cursos, percentuais 

mínimos de mestres, doutores e docentes com dedicação integral à instituição.  Estes percentuais são 

utilizados para a composição do conceito preliminar do curso (CPC) e do índice geral de cursos (IGC), um 

índice geral para a instituição. 

Observa-se na literatura especializada em avaliação do desempenho docente que as variáveis titulação e 

regime de trabalho são condicionantes da qualidade de ensino. No entanto, são poucos os estudos que 
                                                      
5 MEC. Portaria Normativa MEC nº. 4, de 05 de agosto de 2008. DOU 06.08.2008, republicada em 07.08.2008. 
6Além do Enade contínuo são publicados: o conceito Enade, o Indicador da Diferença entre Desempenho Esperado e 
Observado – IDD, o conceito IDD e as médias dos concluintes nas provas de formação geral e componente 
específico. 
7 A LDB, em seu artigo 52, define: ”As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 
profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se 
caracterizam por: [...] II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 
doutorado; III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral.” 
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estabelecem relações entre o desempenho acadêmico e as variáveis acima mencionadas. Desta forma, este 

estudo de caráter exploratório se propôs a analisar as relações entre a qualificação e o regime de trabalho 

do corpo docente com os indicadores de desempenho referentes ao triênio 2007-2009, para 52 cursos de 

graduação da Univali que se submeteram ao Enade. 

 

O debate nacional acerca do Sinaes: avaliação formativa ou aferição de resultados? 

Goergen (2010: 911) afirma: "As grandes dúvidas e suspeitas que pairam sobre os processos avaliativos 

dizem respeito ao seu 'modus operandi'." Ou seja, em geral as críticas recaíam sobre os critérios 

quantitativistas e produtivistas utilizados num sistema de avaliação do qual se espera a promoção de 

mudanças na gestão, pesquisa, extensão e na formação profissional. 

O conceito de avaliação abrange tantos entendimentos quantas forem as características do grupo social 

envolvido. Apesar desta complexidade, Dias Sobrinho (2005) propõe o exame de duas concepções básicas 

para a avaliação: uma focada no positivismo, na análise do objeto a ser avaliado, em oposição à outra mais 

envolvida com a relação entre o sujeito e o objeto, seus aspectos filosóficos e sociais. Estas duas 

concepções devem se articular, de forma que uma possa se apoiar na outra na compreensão do objeto de 

estudo, ao invés de serem mutuamente excludentes. Aliada a estas concepções, pode-se estabelecer outra 

oposição de ideias sobre a avaliação quanto aos seus objetivos básicos: ou como um processo circunscrito 

à regulação, ou como um processo global de formação (Weber, 2010:1256). É a consciência desta 

interação entre concepções aparentemente contraditórias que nos permite compreender a evolução das 

atividades de avaliação institucional no Brasil e seus embates específicos em relação ao atual modelo de 

avaliação nacional, o Sinaes. 

Desde sua implantação o Sinaes sofreu críticas e remodelações. Sua proposta inicial de realizar um 

acompanhamento da evolução de conhecimentos e habilidades dos estudantes, por meio do desempenho 

de ingressantes e concluintes dos cursos de graduação, tinha como eixo central a avaliação formativa, 

visto que seus objetivos coincidiam com esse conceito, expresso em Vianna (2000: 86): 

A avaliação formativa deve ocorrer ao longo do desenvolvimento de programas, projetos e produtos 

educacionais, com vistas a proporcionar informações úteis para que os responsáveis possam promover o 

aprimoramento do que está sendo objeto de implementação (...) a aplicação de diferentes instrumentos de 

mensuração (...) seriam práticas envolvendo a dimensão formativa da avaliação. 

Aventou-se a possibilidade, porém, de que o propósito inicial do Sinaes tenha sido subvertido com a 

adoção dos atuais índices de desempenho. Tal fato fica explicitado em Rothen e Barreyros (2011a: 286): 
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“Porém, no meio do processo de implantação do Sinaes, novos resultados simplificados (índices) e novos 

rankings foram implantados, em 2008, numa tentativa de retorno das concepções de avaliação de 

resultados”. 

Esta polarização no processo de avaliação remete a discussões amplamente realizadas em países em que o 

processo de avaliação se assemelha atualmente ao que foi chamado por Shore (2009: 32) como cultura de 

auditoria: 

Auditorias, indicadores de desempenho, exercícios de comparação competitiva, ranking de universidades, 

gerenciamento por metas, exercícios punitivos de classificação de pesquisa e avaliações periódicas da 

qualidade de ensino são as tecnologias que foram usadas para disseminar os métodos de novo 

gerenciamento público na governança de universidades. 

Uma das críticas que se impõe ao sistema atual nacional se baseia na ênfase dada ao desempenho dos 

estudantes na avaliação geral da instituição. Weber (2010:1264) explicita esta preocupação ao expor que 

esta característica “(...) finda por transformar a proposta do Sinaes de avaliação como processo formativo 

em simples avaliação de resultados (...)”. Por outro lado, este mesmo autor afirma que “continua a existir 

um clima favorável à avaliação institucional como um processo contínuo de aprimoramento” (p.1265). 

Uma das variáveis mais discutidas na composição do índice geral de cursos tem sido a composição do 

corpo docente. Peixoto analisou os resultados das universidades que obtiveram conceitos gerais mais 

elevados no período 2008-2009 e concluiu que “(...) as universidades analisadas não são homogêneas no 

que se refere à capacidade de produção de conhecimento, a abrangência e qualidade da sua pós-graduação 

e na composição de seu corpo docente.” (Peixoto, 2011: 32). 

Outros autores especificam a problemática encontrada na formulação do índice geral de cursos em relação 

aos insumos relativos ao corpo docente, contrastando a realidade das IES federais com as privadas. 

Bitencourt, Casartelli e Rodrigues propõem (2009: 679): 

Um aspecto adicional que merece ser revisto é a forma de pontuar os percentuais de doutores nas IES. 

Hoje, por exemplo, uma IES que cumpre com o requisito de 1/3 de doutores fica com uma pontuação 

muito baixa neste quesito, especialmente devido aos altos índices de doutores nas universidades federais. 

O mesmo ocorre em relação a professores em regime de tempo integral. 

Trabalhos como o de Embiruçu, Fontes e Almeida (2010) propõem uma métrica mais completa para a 

avaliação do desempenho docente, que utiliza indicadores de ensino, pesquisa e extensão como suporte à 

avaliação das instituições, complementando variáveis como titulação e regime de trabalho. 
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Outras variáveis utilizadas para a construção dos índices, tais como a opinião dos alunos acerca da 

infraestrutura e organização didático-pedagógica, também são objetos de crítica: 

Uma das limitações desta sistemática é que a avaliação dos equipamentos e da organização dos planos de 

ensino é realizada pelos alunos. Ouvir a percepção do aluno é lúcido e desejável. Contudo, tomá-la como 

referência para a regulação do sistema parece absurdo. (Rothen & Barreyros, 2011b: 31). 

Tais discussões refletem a preocupação da comunidade acadêmica envolvida com a avaliação acerca da 

utilização de índices de aferição da qualidade da educação superior brasileira promovida pelo Sinaes. 

Assim, análises que envolvam relações encontradas entre os indicadores de qualidade e desempenho 

publicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep para as IES 

brasileiras tornaram-se necessárias para as discussões. 

 

O exame das relações entre os indicadores na Univali 

A Universidade do Vale do Itajaí – Univali é uma instituição de ensino superior multicampi localizada no 

litoral centro-norte do Estado de Santa Catarina, Brasil. Com 48 anos de atuação no ensino superior, há 23 

anos foi credenciada como Universidade. Atualmente, oferece 82 cursos de graduação em seis campi, 

nove programas de Mestrado e cinco de Doutorado, assim como mantém  Colégios de Aplicação, além de 

outras atividades. O número de alunos é de aproximadamente 26.000 considerando-se todos os níveis de 

ensino. O corpo docente é formado por, aproximadamente, 1.200 professores e o corpo técnico-

administrativo, por 929 funcionários. 

Desde 1994 a Univali mantém um programa de avaliação institucional que investiga as diversas 

dimensões de sua realidade: as de natureza acadêmica, administrativa e de infraestrutura. A prática 

continuada de avaliação institucional foi ampliada com o advento do Sinaes, e hoje procura alinhar a 

avaliação interna com a avaliação externa realizada pelo Sinaes.  

O exame das correlações entre os indicadores utilizados neste estudo foi realizado em dois níveis: no 

primeiro foram testadas as correlações para a Univali sem distinção de área de concentração. No segundo 

foram distinguidas as seguintes áreas: Sociais Aplicadas–Gestão, Sociais Aplicadas–Comunicação, Saúde, 

Sociais Aplicadas–Jurídicas, Ciências da Terra e do Mar e Educação. Os cursos8 analisados em cada área 

foram: 

                                                      
8 Existem cursos de graduação que não são avaliados pelo Inep e alguns cursos avaliados não têm seus indicadores 
publicados caso não cumpram as exigências de integralização. Este é o caso de cursos novos ou em extinção nas IES. 
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SOCIAIS APLICADAS-GESTÃO: Administração–Biguaçu9, Administração–Itajaí, Administração–

Tijucas, Administração–São José, Administração–Balneário Camboriú, Marketing–Balneário Camboriú, 

Ciências Contábeis–Biguaçu, Ciências Contábeis–Itajaí, Ciências Econômicas. 

SOCIAIS APLICADAS–COMUNICAÇÃO: Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, Relações Públicas, Design Gráfico, Design Industrial, Design de Moda, Gastronomia, 

Turismo e Hotelaria. 

SAÚDE: Educação Física–Bacharelado, Educação Física–Licenciatura, Enfermagem–Itajaí Enfermagem–

Biguaçu, Farmácia, Fisioterapia–Itajaí, Fisioterapia–Biguaçu, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia–Itajaí, Psicologia–Biguaçu. 

SOCIAIS APLICADAS–JURÍDICAS: Ciências Sociais, Direito–Balneário Camboriú, Direito–Biguaçu, 

Direito–Itajaí, Direito–São José, Direito–Tijucas, Relações Internacionais. 

CIÊNCIAS DA TERRA E DO MAR: Ciência da Computação–Itajaí, Ciência da Computação–São José, 

Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia 

Industrial–Mecânica. 

EDUCAÇÃO: Geografia, História, Letras, Música, Pedagogia–Biguaçu, Pedagogia–Itajaí, Pedagogia–

Tijucas. 

Os indicadores avaliados foram: o percentual de mestres, o percentual de doutores, o percentual de 

docentes 40 horas, o Enade contínuo e o IDD contínuo. 

O percentual de mestres e doutores e de docentes e 40 horas foi calculado com base nos valores absolutos 

constantes do sistema de controle docente da IES no período. O Enade contínuo e o IDD contínuo foram 

retirados da base do Inep publicada no triênio avaliado (2007-2009). 

Para as análises utilizamos a correlação de postos de Spearman. Este índice propõe quantificar a relação 

entre duas variáveis por meio dos postos dos diferentes valores que a variável pode assumir, a partir de 

uma lista ordenada destes valores. Como a correlação de Spearman não utiliza o valor absoluto do 

número, e sim o valor da sua posição no conjunto ordenado, ela pode ser aplicada a baixos números 

amostrais, a valores derivados de variáveis qualitativas ordinais e a dados que não possuem distribuição 

normal. Os indicadores utilizados no estudo apresentaram duas destas características: o número de cursos 

utilizado é considerado pequeno em relação ao universo de cursos existente nas áreas avaliadas e tais 

                                                      
9 Nos casos de cursos oferecidos em mais de um campus, este foi identificado. 



4313 

 

indicadores não apresentaram distribuição normal10. O teste t foi utilizado como estatística para a testagem 

da significância da correlação. Este teste verifica o quanto da variação do dado pode ser atribuído à 

relação entre o par de indicadores. Quanto maior o t menor a probabilidade (p) de que o par de 

indicadores não tenha relação. Desta forma um p que tende a zero demonstra alta relação entre os 

indicadores. Optou-se por considerar um p significativo aquele menor que 10%11.  

As correlações de Spearman para as relações de primeiro nível se encontram na Tabela 1, que evidencia 

relação significativa de 27% para o par de indicadores percentual de doutores e IDD contínuo, além do par 

percentual de docentes 40 horas e IDD contínuo, com correlação de 26%, indicando que o aumento do 

percentual de doutores e docentes 40 horas dos cursos esteve, mesmo que fracamente, relacionado ao 

aumento do desempenho dos estudantes12. 

Os demais pares de indicadores apresentaram fracas correlações não significativas, exceto para o par 

percentual de doutores e Enade contínuo, cuja probabilidade aproximou-se do nível de significância 

adotado. Esta relação de 25% mostrou-se negativa, ou seja, o aumento do percentual de doutores nos 

cursos esteve relacionado ao menor desempenho do estudante. 

Tabela 1 – Correlações de Spearman de acordo com o par de indicadores analisado, estatística t e 
probabilidade exata associada. As probabilidades abaixo de 10% foram consideradas significativas. 
 

Par de indicadores n r Spearman t p 
DR &Enac 52 -0,057020 -0,403851 0,688045 
DR &IDDc 45 0,271684 1,851183 0,071019 
MS &Enac 52 0,147102 1,051605 0,298037 
MS &IDDc 45 -0,111045 -0,732704 0,467715 

%40h &Enac 52 0,058510 0,414441 0,680324 
%40h &IDDc 45 0,256278 1,738588 0,089264 

Nota: DR: % de Doutores no curso, MS: % de Mestres no curso; % 40h: % de docentes 40 horas no curso, ENADE: 
Conceito final ENADE; Enac: valor do Enade contínuo; IDDc: valor do IDD contínuo. 
 

Quando examinadas ao nível da área, os resultados mostram significância para outras relações, como pode 

ser observado na Tabela 2. A área da Gestão mostrou o maior número de correlações significativas dentre 
                                                      
10 Como o cálculo destes índices resultam um uma padronização que limita a escala entre um e cinco pode-se mesmo 
considerá-los pertencentes a uma escala ordinal, o que reforçaria ainda mais a escolha da prova não paramétrica 
utilizada neste trabalho. 
11 Há divergências na área de Estatística sobre o uso de diferentes níveis de significância. Este trabalho optou pela 
utilização do  nível de significância de 10% tendo em vista a natureza exploratória do trabalho, o número de cursos 
avaliados e o tipo de escala utilizado nos indicadores do Enade. 
12 No que se refere ao IDD, o resultado mostra que cursos com maior percentual de doutores tenderam a maiores 
diferenças positivas entre o desempenho observado e o esperado, ou seja, o desempenho real dos estudantes 
concluintes no exame foi maior que aquele que se esperaria em face do desempenho dos estudantes ingressantes 
daquele curso. 
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as áreas analisadas, sendo a mais forte (81%, negativa) entre o percentual de docentes 40 horas e o Enade 

contínuo. Esta relação negativa, fora do padrão esperado, indica que o aumento do percentual de docentes 

40 horas esteve relacionado ao menor desempenho dos estudantes. Pode-se perceber relação similar para o 

percentual de doutores em relação ao Enade contínuo (62% negativa) e o percentual de mestres em relação 

ao IDD contínuo (70% negativa). 

 
Tabela 2 – Área das Sociais Aplicadas-Gestão: Correlações de Spearman de acordo com o par de 
indicadores analisado, estatística t e probabilidade exata associada. As probabilidades abaixo de 
10% foram consideradas significativas. 
 

Par de indicadores n r Spearman t p 
DR &Enac 9 -0,621849 -2,10085 0,073778 
DR &IDDc 7 -0,036037 -0,08063 0,938861 
MS &Enac 9 -0,033613 -0,08898 0,931588 
MS &IDDc 7 -0,702731 -2,20865 0,078237 

%40h &Enac 9 -0,811723 -3,67715 0,007889 
%40h &IDDc 7 -0,306319 -0,71954 0,504027 

Nota: DR: % de Doutores no curso, MS: % de Mestres no curso; %40h: % de docentes 40 horas no curso, ENADE: 
Conceito final ENADE; Enac: valor do Enade contínuo; IDDc: valor do IDD contínuo. 
 

A área de Comunicação (Tabela 3) apresentou forte correlação positiva e significativa (88%) entre o 

percentual de mestres e o Enade contínuo. O aumento do percentual de mestres esteve relacionado com o 

aumento do desempenho no Enade. As demais correlações não mostraram significância. 

Tabela 3 – Área das Sociais Aplicadas-Comunicação: correlações de Spearman de acordo com o par 
de indicadores analisado, estatística t e probabilidade exata associada. As probabilidades abaixo de 
10% foram consideradas significativas. 
 

Par de indicadores n r Spearman t p 
DR &Enac 9 -0,186467 -0,502154 0,630967 
DR &IDDc 8 -0,048795 -0,119665 0,908654 
MS &Enac 9 0,881483 4,938801 0,001677 
MS &IDDc 8 0,243975 0,616236 0,560376 

%40h &Enac 9 -0,067806 -0,179813 0,862394 
%40h &IDDc 8 0,000000 0,000000 1,000000 

Nota: DR: % de Doutores no curso, MS: % de Mestres no curso; %40h: % de docentes 40 horas no curso, ENADE: 
Conceito final ENADE; Enac: valor do Enade contínuo; IDDc: valor do IDD contínuo. 
 

A área da Saúde (Tabela 4) não apresentou correlações significativas. Nota-se que as maiores correlações, 

que se aproximaram da significância, foram aquelas dos pares: percentual de doutores e Enade contínuo 

(uma correlação negativa de 45%) e o par percentual de 40 horas e IDD contínuo (48% positiva). 
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Tabela 4 – Área de Saúde: correlações de Spearman de acordo com o par de indicadores analisado, 
estatística t e probabilidade exata associada. As probabilidades abaixo de 10% foram consideradas 
significativas. 
 

Par de indicadores n r Spearman t p 
DR &Enac 13 -0,449656 -1,66965 0,123167 
DR &IDDc 11 0,077449 0,23305 0,820939 
MS &Enac 13 0,335181 1,17993 0,262918 
MS &IDDc 11 0,191344 0,58484 0,573023 

%40h &Enac 13 0,092414 0,30782 0,763970 
%40h &IDDc 11 0,481818 1,64955 0,133434 

Nota: DR: % de Doutores no curso, MS: % de Mestres no curso; % 40h: % de docentes 40 horas no curso, ENADE: 
Conceito final ENADE; Enac: valor do Enade contínuo; IDDc: valor do IDD contínuo. 
 
Na Tabela 5 são apresentados os resultados para a área Jurídica, que mostram ausência de correlação para 

quaisquer pares de indicadores analisados. O par com maior correlação foi o percentual de docentes 40 

horas e o IDD contínuo, resultado similar à área de Saúde e ao padrão geral para a Univali.  

Tabela 5 – Área das Sociais Aplicadas–Jurídicas: correlações de Spearman de acordo com o par de 
indicadores analisado, estatística t e probabilidade exata associada. As probabilidades abaixo de 10% 
foram consideradas significativas. 
 

Par de indicadores n r Spearman t P 
DR &Enac 7 0,214286 0,490552 0,644512 
DR &IDDc 6 0,257143 0,532181 0,622787 
MS &Enac 7 0,000000 0,000000 1,000000 
MS &IDDc 6 -0,142857 -0,288675 0,787172 

%40h &Enac 7 -0,071429 -0,160128 0,879048 
%40h &IDDc 6 0,371429 0,800095 0,468478 

Nota: DR: % de Doutores no curso, MS: % de Mestres no curso; % 40h: % de docentes 40 horas no curso, ENADE: 
Conceito final ENADE; Enac: valor do Enade contínuo; IDDc: valor do IDD contínuo. 
 

Para a área das Ciências da Terra e do Mar (Tabela 6) foi observada correlação significativa (75%) e 

positiva para o par: docentes 40 horas e IDD contínuo, além de uma correlação entre o percentual de 

doutores e Enade contínuo (60%) próxima da significância. 

 
Tabela 6 – Área das Ciências da Terra e do Mar: correlações de Spearman de acordo com o par de 
indicadores analisado, estatística t e probabilidade exata associada. As probabilidades abaixo de 
10% foram consideradas significativas. 
 

Par de indicadores n r Spearman t P 
DR &Enac 7 0,607143 1,708564 0,148231 
DR &IDDc 7 0,321429 0,759014 0,482072 
MS &Enac 7 0,107143 0,240966 0,819151 
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MS &IDDc 7 -0,071429 -0,160128 0,879048 
%40h &Enac 7 -0,142857 -0,322749 0,759945 
%40h &IDDc 7 0,750000 2,535463 0,052181 

Nota: DR: % de Doutores no curso, MS: % de Mestres no curso; % 40h: % de docentes 40 horas no curso, ENADE: 
Conceito final ENADE; Enac: valor do Enade contínuo; IDDc: valor do IDD contínuo. 
 

Na área de Educação (Tabela 7) não ocorreram correlações significativas, todas se apresentando 

abaixo de 30% e, portanto, em uma avaliação qualitativa, muito fracas. 

 

Tabela 7 – Área da Educação: correlações de Spearman de acordo com o par de indicadores 
analisado, estatística t e probabilidade exata associada. As probabilidades abaixo de 10% foram 
consideradas significativas. 
 

Par de indicadores n r Spearman t P 
DR &Enac 7 0,280680 0,653907 0,542048 
DR &IDDc 6 0,185164 0,376845 0,725428 
MS &Enac 7 0,142857 0,322749 0,759945 
MS &IDDc 6 0,085714 0,172062 0,871743 

%40h &Enac 7 0,288675 0,674200 0,530092 
%40h &IDDc 6 0,292770 0,612372 0,573392 

Nota: DR: % de Doutores no curso, MS: % de Mestres no curso; % 40h: % de docentes 40 horas no curso, ENADE: 
Conceito final ENADE; Enac: valor do Enade contínuo; IDDc: valor do IDD contínuo. 
 

Considerações finais 

O exame das relações entre a qualificação e o regime de trabalho do corpo docente com os indicadores de 

desempenho realizado neste estudo, ainda que de caráter exploratório e preliminar, pôde discriminar 

padrões diferenciados de acordo com a área do conhecimento, porém com algumas similaridades entre 

áreas. A única área a apresentar correlação negativa significativa para a maioria dos pares analisados foi a 

de Gestão. Destaca-se o par percentual de doutores e Enade contínuo, que mostrou correlação negativa 

para as áreas de Gestão e Saúde, a última com valor de probabilidade próximo à significância. Este padrão 

negativo foi inverso na área das Ciências da Terra e do Mar, com correlação positiva de 60% próxima 

(14%) do nível de significância adotado (10%). As áreas de Jurídicas e Educação também mostraram 

correlações positivas, fracas, no entanto, para este par. 

Apesar destas diferenças entre áreas, o par percentual de docentes 40 horas e IDD contínuo tendeu a 

apresentar as maiores correlações em quatro das seis áreas avaliadas, além de apresentar correlação 

positiva significativa para a Univali como um todo e especificamente para a área das Ciências da Terra e 

do Mar que contempla os cursos de Engenharia, Ciências Biológicas e Ciência da Computação. 
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O estudo das relações entre as variáveis “titulação docente e desempenho discente” não é de modo algum 

exaustivo. Na concepção de uma avaliação formativa, obviamente, outros fatores extra e intraescolares, 

como condições sociais, culturais, econômicas, de infraestrutura e de gestão, deveriam fazer parte das 

análises propostas. 

A constatação de relações negativas ou pouco significativas encontradas neste estudo exploratório não 

indica, por nenhum motivo, que se deva questionar ou deixar de buscar a melhor titulação do corpo 

docente. Ao contrário, enfatiza a necessidade de ações sistemáticas e consistentes no sentido do 

aperfeiçoamento da formação continuada de docentes com sólido preparo profissional, a fim de que 

tenham as melhores condições para o exercício da docência. 

Diversas questões podem ser suscitadas a partir dos resultados deste estudo: 

a) Como explicar os resultados da área da Gestão (expressivo número de correlações significativas, sendo 

a mais forte - 81%, negativa - entre o percentual de docentes 40 horas e o Enade contínuo)? Por que nessa 

área os indicadores positivos relativos à qualificação do corpo docente não produzem efeitos positivos no 

desempenho discente?  

b) Que características podem ser identificadas na área da Gestão que a distinguem, por exemplo, das áreas 

da Comunicação (forte correlação positiva e significativa - 88% - entre o percentual de mestres e o Enade 

contínuo) e das Ciências da Terra e do Mar (correlação significativa -75% - e positiva para o par: docentes 

40 horas e IDD contínuo, além de uma correlação entre o percentual de doutores e Enade contínuo - 60% - 

próxima da significância)? 

Percebe-se que há um conjunto complexo de variáveis que deve ter exercido alguma influência nesses 

resultados. Poderíamos pensar inicialmente que as áreas examinadas estão inseridas em universos 

profissionais bastante distintos entre si. Aqui poderíamos indagar que aspectos do ethos profissional 

estariam implicados na questão, por exemplo, das diferenças identificadas entre cursos das áreas da gestão 

daqueles das ciências físicas e naturais. Os métodos de estudo, de trabalho, as bases teóricas, o 

enlaçamento teoria-prática, a práxis são próprios a cada uma dessas áreas e distintos entre si. Outras 

questões que poderiam ser investigadas: 

x em que "medida" os currículos e programas de ensino  dos cursos das diferentes áreas promovem 

uma formação acadêmica que leve em conta tanto uma adequada inserção no mundo produtivo, 

como a promoção de uma cultura crítica de base sólida? 

x terão esses resultados alguma relação com a atividade de pesquisa desenvolvida por seus 

docentes? 
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x aspectos como índice de reprovação, médias de aprovação e evasão tem relação com esta 

avaliação externa? 

x há entre essas áreas diferenças significativas na atividade de produção de pesquisa – atividade 

mais ou menos intensa/mais ou menos sistemática/com participação maior ou menor de discentes 

– que pudessem de algum modo refletir-se no desempenho acadêmico? 

 

Estas questões impulsionam uma série de outros estudos nos quais poderiam ser examinadas diversas 

interveniências como, por exemplo, o uso de metodologias, ferramentas ou mecanismos que possibilitem 

maior sucesso na aprendizagem dos acadêmicos e consequente sucesso no desempenho discente nos 

processos avaliativos. Aprofundar as análises acrescentando outras variáveis, como os índices de titulação 

de cada área, a formação pedagógica dos professores, metodologias diferenciadas, entre outras, poderiam 

propiciar ampliação na lente com a qual se analisam os dados oferecidos pelo sistema avaliativo. 
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Resumo: 

A efetivação dos ideais da educação inclusiva pode vir por meio da construção de atitudes 

sociais favoráveis à inclusão, uma vez que estas podem organizar ou re-organizar crenças e 

cognições sobre as diferenças, direcionar a afetividade de modo a ser favorável com relação às 

diferenças e, principalmente, direcionar a ação para a aceitação das diferenças. A partir dessa 

perspectiva, o presente estudo tem por objetivo comparar as atitudes sociais em relação à 


