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Resumo 

 

Objetivo:  Este trabalho buscou analisar a efetividade do Programa de Financiamento 

Estudantil – FIES – e Universidade para Todos – PROUNI – em promover a diretriz de 

qualidade estabelecida pelo Plano Nacional de Educação. O objetivo consistiu em comparar 

os resultados obtidos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE – dos 

bolsistas PROUNI e dos alunos com empréstimo do FIES com seus colegas de classe que 

não receberam o benefício correspondente, de modo a responder a seguinte questão: alunos 

beneficiados por estes programas se formam com o mesmo nível de proficiência que seus 

colegas?  

Metodologia: O estudo limitou-se em analisar os resultados dos alunos concluintes do curso 

de Administração no ENADE de 2015, com base nos microdados disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

Considerando o objetivo e a forma como se desenvolveu o estudo, este trabalho foi 

caracterizado como uma pesquisa quantitativa, utilizando como recurso metodológico o 

software SPSS – Statistical Package for the Social Sciences – e como técnica, o Modelo 

Linear Generalizado – MLG. 

Resultado:  De modo geral, pode-se inferir que as políticas públicas FIES e PROUNI, objeto 

de estudo deste trabalho, estão contribuindo não só com a expansão e inclusão de 

estudantes com menor afluência socioeconômica no Ensino Superior, mas também têm 

possibilitado que estes alunos obtenham um nível de proficiência similar a dos seus colegas 

de curso que não receberam tais benefícios, cooperando, dessa forma, para efetivar a 

diretriz de qualidade estabelecida pelo MEC. 

 

Contribuições Práticas:  A partir dos resultados, espera-se contribuir com subsídios para 

o aperfeiçoamento e elaboração de novas políticas públicas, de modo que os programas 

supracitados possam ser vistos não apenas como agentes impulsionadores de novas 

matrículas mas também como referência no processo de qualidade na formação dos 

estudantes matriculados no Ensino Superior.  

 

Palavras-Chave: Políticas Públicas, Ensino Superior, FIES, PROUNI, ENADE. 

  



 

 

 

 

Abstract 

 

Objective: This research project sought to analyze the effectiveness of the Programa de 

Financiamento Estudantil – FIES (Student Financing Program) and Universidade para Todos 

– PROUNI (University for All Program) in promoting the quality policy established by the 

Plano Nacional de Educação (National Education Plan). The objective set forth consisted of 

comparing the PROUNI scholars and FIEST borrowers results of the Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes – ENADE (National Student Performance Exam) with the results 

of their non-benefit receiving classmates. As such, this project aimed at answering the 

following research question: Do students participating in the above-mentioned programs 

graduate with the same skill level as their classmates? 

Methodology: This research project analyzed the 2015 ENADE test results for the 

Administration Course graduates based on the micro data made available by the Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (Anísio Teixeira 

National Institute for Educational Study and Research). Considering the objective and the 

way this research project unfolded, this project is characterized as a quantitative research 

using the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software as a methodological 

resource. More precisely, using the Generalized Linear Model – GLM. 

Results:  In general terms, it can be said that the FIES and PROUNI public policies, the 

object of this study, are contributing not only to the expansion in terms of numbers and 

inclusion of less favored socioeconomic individuals in Higher Education, but also are 

developing skills at levels similar to those of non-receiver classmates. As such, it does 

contribute to materializing the quality policy established by MEC (Brazilian Ministry of 

Education). 

 

Practical Implications:  Considering the attained results, it is expected that these will 

contribute to the improvement and to create new grant public policies. As such, the above-

mentioned programs can be seen not only as new enrolment boosters but also as a reference 

in the quality process in developing skills in those students enrolled in the Higher Education 

system. 

 

Key Words: Public Policy, Higher Education, FIES, PROUNI, ENADE. 
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1. INTRODUÇÃO 

Promover a efetivação da diretriz da qualidade1 no ensino superior é um 

dos principais desafios do Ministério da Educação. De acordo com o Plano Nacional 

de Educação – PNE –, que vigorou entre 2001 e 2010, estimava-se como meta para 

o ensino superior elevar a taxa de matrícula para, pelo menos, 30% (trinta por cento) 

da população na faixa etária de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, além de 

assegurar a qualidade de oferta e expansão do ensino. Todavia, de acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2011, o provimento foi de 

apenas 14,6%. 

Para o novo PNE (2014 – 2024), as metas são mais ousadas, uma vez que  

objetivam elevar para 50% a Taxa de Matrícula Bruta (TMB)2, que consiste no 

percentual de matrículas na Educação Superior em relação à população de 18 a 24 

anos, e para 33% a Taxa de Matrícula Líquida  (TML)3, que consiste no percentual de 

matrículas da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e 

expansão. Com a ampliação das metas, tanto o FIES quanto o PROUNI ganharam 

protagonismo como as principais políticas públicas no campo da educação superior, 

correspondendo a 27% (vinte e sete por cento) das matrículas nas Instituições 

Privadas, tendo um crescimento nos últimos nove anos de, aproximadamente, 257% 

(duzentos e cinquenta e sete por cento), saltando de 470.816 matrículas em 2009 para 

1.679.897 em 2017, segundo dados divulgados pelo Censo da Educação Superior. O 

aumento do número de matrículas, propiciados pela criação de programas que 

atendam a demanda mais carente da população, facilitou o acesso dos estudantes ao 

Ensino Superior. Todavia, esse fenômeno que não é puramente social trouxe com ele 

a necessidade de averiguar o desempenho e o perfil socioeconômico desses 

estudantes.   

Considerando o exposto, o objetivo principal deste trabalho é avaliar as 

diferenças de desempenho no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – 

                                                           
1  Padrões mínimos de qualidade de ensino estabelecidos nos processos de avaliação, indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 1996). 

2 A Taxa de Matrícula Bruta (TMB) quantifica a capacidade potencial de atendimento do sistema educacional, informando se a 
oferta de vagas contempla a totalidade da população que se encontra na faixa etária recomendada (SARAIVA, 2010). 

3  A Taxa de Matrícula Liquida (TML) verifica o acesso ao sistema educacional daqueles que se encontram na idade recomendada 
para cada um dos três níveis. Indica a porcentagem da população que está matriculada no nível adequado a sua faixa etária. 
(SARAIVA, 2010). 
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ENADE 2015 –, dos alunos bolsistas do PROUNI e com empréstimo do FIES em 

relação aos demais alunos que não receberam o benefício correspondente. De forma 

geral, tentaremos responder a seguinte questão: alunos beneficiados por estes 

programas se formam com o mesmo nível de proficiência que seus colegas? Para tal, 

consideraremos se fatores de afluência socioeconômica (Escolaridade do Pai, 

Escolaridade da mãe, Renda, Escola que concluiu o ensino médio e Região), 

institucionais (Categoria Administrativa, Organização Acadêmica, Modalidade e 

Turno) e pessoais (Sexo e Idade) têm alguma relação com os resultados obtidos pelos 

concluintes, tanto para a Nota Geral do exame quanto para as notas de Formação 

Geral e Conhecimento Específico. 

Delimitamos o estudo aos concluintes do curso de Administração por tratar-

se de uma área ao lado de Direito e Pedagogia, com o maior número de estudantes 

no Brasil, cerca de 714.345 alunos, representando, aproximadamente, 9% (nove por 

cento) das matrículas do ensino superior, segundo dados divulgado pelo Censo da 

Educação Superior de 2017. 

Para realizar o estudo proposto e contribuir para o melhor uso da avaliação 

na educação, esta dissertação está organizada em cinco capítulos. O capítulo 1, de 

caráter introdutório, apresenta o problema da pesquisa, objetivo e seus pressupostos. 

O capítulo 2 trata de fundamentar, com base na legislação vigente e na literatura, 

conceitos, reflexões e contextualização teórica sobre o tema da pesquisa. O capítulo 

3 descreve os procedimentos metodológicos, associados à operacionalização dos 

Microdados do ENADE, que servem de alicerce para o desenvolvimento deste 

trabalho. O capítulo 4 traz a descrição e resultados da pesquisa, assim como as 

análises obtidas a partir do tratamento estatístico aplicado aos dados. Por fim, o 

capítulo 5, que trata das considerações finais, apresenta as conclusões da 

investigação e sugere novos debates e estudos sobre o tema.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA E CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo se propõe a apresentar elementos da revisão de literatura e 

contextualização teórica relevantes para o trabalho, e está organizado em seções que 

abordam assuntos como Políticas Públicas, Políticas Públicas para Educação, Plano 

Nacional da Educação, Financiamento Estudantil e Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior e estudos já realizados sobre o tema proposto. 

 

2.1. Políticas Públicas 

As políticas públicas, em sentido mais amplo, visam assegurar direitos, 

corrigir desigualdades e promover o bem comum na sociedade como um todo. Neste 

sentido, as políticas públicas podem ser compreendidas como o conjunto de 

iniciativas, ações, planos, programas, metas e estratégias traçados pelo Estado 

visando o bem-estar da coletividade e o interesse público 

Laswell (1958) definiu políticas públicas como análises e decisões que 

necessitam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por que e que 

diferença faz.  Considerado um dos fundadores da área de políticas públicas, o autor 

introduziu ainda na década de 30 a expressão policy analysis (análise de política 

pública), como forma de conciliar conhecimento científico/acadêmico com a produção 

empírica dos governos e também como forma de estabelecer o diálogo entre cientistas 

sociais, grupos de interesse e governo. 

De acordo com Rua (1998), “a política consiste no conjunto de 

procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se 

destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos”. Deste modo, as 

políticas públicas teriam origem nas atividades políticas, compreendendo “o conjunto 

das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores”. Segundo Saraiva 

(2007), a política é composta e arbitrada por autoridade formal legalmente concebido 

no âmbito de sua competência e é coletivamente vinculante. Cabe ainda acrescentar 

que políticas públicas são diferentes de decisões políticas. 
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[...] Uma política pública geralmente envolve mais do que uma decisão 

e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para 

implementar as decisões tomadas. Já uma decisão política 

corresponde a uma escolha dentre um leque de alternativas, conforme 

a hierarquia das preferências dos atores envolvidos, expressando uma 

certa adequação entre os fins pretendidos e os meios disponíveis 

(RUA, 1995). 

Outras definições enfatizam o objetivo da política pública na solução de 

problemas. Dye (1984) definiu a política pública como “o que o governo decide fazer 

ou não fazer”, reforçando a teoria de Bachrach e Baratz (1962), que enfatizaram que 

o não fazer nada em relação a um problema é também uma forma de política pública. 

Neste contexto, Política Pública seria uma diretriz elaborada para enfrentar um 

problema público, podendo ser uma orientação à atividade ou passividade de alguém, 

sendo assim, o que decorrer dessa orientação também fará parte da política pública 

(SECCHI, 2013). 

Ainda de acordo com Secchi (2013), “um estudo de políticas públicas não 

prescinde do estudo de um problema que seja entendido como coletivamente 

relevante”. Sjöblom (1984) dá uma definição prática para o que é o “problema”: a 

diferença entre a situação atual e uma situação ideal possível. Um problema existe 

quando o status quo é considerado inadequado e quando existe a expectativa de uma 

situação melhor. Neste contexto, a Política Pública possui dois elementos essenciais: 

I. Intencionalidade pública – motivação para o estabelecimento de ações para 

tratamento ou para resolução de um problema;  

II. Resposta a um problema público – diferença entre uma situação atual vivida 

(status quo) e uma situação ideal possível à realidade coletiva.  

 

 

2.2. Políticas Públicas para Educação 

A educação é um dos indicadores sociais mais importantes para definir a 

qualidade de vida de uma população. Segundo Nelson & Phelps (1966), “países onde 

a população possui mais anos de estudos tendem a ter economias mais sólidas e com 
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menores índices de violência”. Consequentemente, os governos consideram a 

educação como uma ferramenta de política social.  

O art. 6º da Constituição Federal (BRASIL,1988) menciona o direito à 

educação como um direito social:  

[...] São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição 

(BRASIL, 1988). 

Assim, de acordo com Fiorillo (2000), tem-se a educação como um dos 

componentes do mínimo existencial normativo, como uma das condições de que a 

pessoa necessita para viver em sociedade. Ainda neste sentido, Torres (1995) afirma 

que “os direitos à alimentação, saúde e educação, embora não sejam originariamente 

fundamentais, adquirem o status daqueles no que concerne à parcela mínima sem a 

qual o homem não sobrevive”. Pompeu (2005) também reforça esta linha quando diz 

que “de um lado, se encontra a pessoa portadora do direito à educação e, do outro, a 

obrigação estatal de prestá-la”.  

Assim sendo, a política pública para educação no Brasil é uma questão 

que envolve a responsabilidade e parceria dos governos federal, estadual, 

municipal e da iniciativa privada, devendo compreender um esforço da sociedade 

e das instituições para garantir, de forma permanente, os direitos de cidadania a 

todos. 

No Brasil, temos um modelo de educação superior baseado na oferta 

gratuita por meio de universidades públicas estatais, e na oferta paga por meio de 

universidades privadas. Segundo Haddad (2001), “este modelo é uma política 

estruturante dirigida para o enfrentamento de um problema público: a necessidade 

técnica-científica dos Brasileiros”. 

Dentro desse modelo de educação, o governo pode ter várias políticas de 

níveis intermediários, por exemplo, uma política de expansão da oferta pública, uma 

política para garantia da expansão da oferta e uma política para regulamentação da 

oferta.  
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De acordo com Martins (2009), a adoção da política de expansão da 

educação superior Brasileira ocorreu através do setor privado de forma mais ampla 

que o setor público, tendo início durante os governos militares. Entre os anos de 1965 

e 1980, as matrículas do setor privado cresceram de 142 mil para 885 mil alunos, 

saltando de 44% do total das matrículas para 64% nesse período. Em 2017, o total de 

matrículas na rede privada é 6.241.307, segundo dados divulgados pelo Censo da 

Educação Superior.  

Promulgada em 1961, a Lei nº 4.024, batizada como a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, sempre preconizou pela preocupação do 

poder público com o rumo da qualidade na educação superior, colocando como 

instrumento de verificação da mesma a necessidade dos processos de avaliação.  

Posteriormente, nos anos 1970, a educação no Brasil se viu com uma nova 

Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971). Todavia, as 

iniciativas mais relevantes de avaliação da educação superior foram direcionadas a 

nível da pós-graduação, com a definição da operacionalização da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Assim, somente nos anos 

1980 a graduação passou a ser o centro das discussões. (SANDAVALLI, 2009). 

Para reafirmar o proposto na Constituição de 1988, a LDB teve a sua última 

versão promulgada em 1996 com a Lei nº 9.394, publicada em 20 de dezembro de 

1996. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afrouxou as restrições 

regulatórias que dificultavam a expansão da oferta de ensino superior por instituições 

privadas, contribuindo para que o número de Instituições de Ensino Superior – IES – 

e matrículas tivessem um acentuado aumento. Em 1997, havia cerca de 1,2 milhões 

e 0,8 milhões de matrículas no ensino superior, respectivamente, privado e público. 

Até 2017 houve um salto para 6.241.307 de matrículas nas instituições privadas e 

2.045.356 nas instituições públicas. Quanto à participação de matrículas nas 

instituições públicas e privadas, em 1997, a proporção era de 61% privado e 39% 

público, e em 2017, foi de 75,3% em IES privadas e 24,7% nas públicas (INEP, 2017). 

Destaca-se a contribuição dos programas de financiamento do governo 

federal na evolução dos números da educação superior. De acordo com os dados 

divulgados pelo INEP, através do Censo da Educação Superior de 2017, o FIES e o 
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PROUNI correspondiam, respectivamente, a 17% e 10% (vinte sete por cento) dessas 

matrículas, tendo um crescimento nos últimos nove anos de, aproximadamente, 257% 

(duzentos e cinquenta e sete por cento), saltando de 130.089 e 337.727 matrículas 

em 2009 para 1.070.460 e 609.434 em 2017, conforme a tabela 1. 

Tabela 1 – Matrícula Total e com financiamento estudantil/bolsa em cursos de graduação na rede 

privada – Brasil 2009-2017 

Ano 

Matrículas na Rede Privada 

 Com financiamento estudantil 

Total Total FIES PROUNI Outros 

2009 4.460.683 1.006.020 133.089 337.727 535.204 

2010 4.764.062 1.294.887 151.035 337.185 806.667 

2011 4.991.898 1.523.520 220.603 365.782 937.135 

2012 5.160.266 1.785.246 434.000 399.507 951.739 

2013 5.389.948 2.206.263 817.081 385.427 1.003.755 

2014 5.878.199 2.707.330 1.303.202 437.786 966.342 

2015 6.080.989 2.699.068 1.332.369 483.336 883.363 

2016 6.058.623 2.768.447 1.226.352 538.708 1.003.387 

2017 6.241.307 2.887.768 1.070.460 609.434 1.207.874 

Fonte: MEC/Inep 2017; Sinopse Estatística da Educação Superior. Tabela elaborada por Inep/DEED 

Ao abordar o campo do ensino superior no país, cumpre mencionar a 

privatização e a fragmentação como características relevantes (CUNHA, 2000). Isto 

porque a demanda do mercado por capacitação levou a adoção de medidas que, por 

um lado, estimularam maior presença do setor privado neste campo; e, por outro, 

levaram a propostas de ensino diferenciadas com a participação de contingentes 

voltados para inserção imediata de seus egressos no mercado de trabalho 

(FAJARDO; ALMEIDA, 2018). 

Desta forma, a preocupação com a qualidade do que estava sendo ofertado 

cresceu juntamente com a complexidade na forma de mensurar este serviço 

(TORRES et al., 2016). Assim, no que tange à qualidade das instituições de ensino 

superior no Brasil, foi criado em 2004 o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES –, retratado na seção 2.3 deste capítulo.   
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2.3. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

Em abril de 2003, designada pelas Portarias MEC/SESu nº 11 de 28 de 

abril de 2003 e nº 19 de 27 de maio de 2003, foi instalada uma Comissão Especial da 

Avaliação do Ensino Superior – CEA –, criada com a finalidade de: 

[...] analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios 

e estratégias para a reformulação dos processos e políticas de 

avaliação do ensino superior e elaborar a revisão crítica dos seus 

instrumentos, metodologias e critérios utilizados (SESU, 2003).  

Sendo indissociáveis os processos avaliativos e o papel regulatório do 

Estado de fomentar e supervisionar o sistema de ensino superior, e balizado pela 

qualidade, relevância social e autonomia, a CEA se pautou na missão da educação 

superior de formar cidadãos, profissional e cientificamente competentes e, ao mesmo 

tempo, comprometidos com o projeto social do país.  

No documento “Bases para uma Nova proposta da Educação Superior” 

(INEP, 2004), a CEA, comissão formada por professores, estudantes e representantes 

do MEC, propôs a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES –, que veio a ser instituído pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004. Com a 

expansão da oferta, veio a necessidade de um maior controle da qualidade. Nessa 

perspectiva, o governo federal desenvolveu mecanismos de avaliação e 

monitoramento da qualidade do ensino superior. Composto por três componentes – 

(i) avaliação das instituições; (ii) dos cursos; e (iii) desempenho dos estudante – o 

SINAES tem como principais objetivos de avaliação a identificação do mérito e valor 

das instituições, áreas, cursos e programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, 

extensão, gestão e formação; melhorar a qualidade da educação superior, orientando 

a expansão da oferta; e promover a responsabilidade social das IES, respeitando a 

identidade institucional e sua respectiva autonomia. 

O SINAES trouxe com ele o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes – ENADE – das áreas Ciência da Saúde e Ciências Agrárias (ciclo 1); 

Engenharias, Ciências Exatas e da Natureza e Ciências Humanas (ciclo 2); e Ciências 

Sociais Aplicadas e Artes (ciclo 3). O Exame que até 2010 era aplicado tanto para os 
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ingressantes quanto para os concluintes passou por reformulação, e,  a partir de 2011, 

apenas os concluintes inscritos pelas IES passaram a realizar a prova.  

O exame na sua versão atual é composto pelos seguintes instrumentos: (i) 

O questionário do estudante e do coordenador, ambos, destinados a coletar 

informações que permitem caracterizar seus respectivos perfis, além do contexto do 

processo formativo. (ii) O questionário de percepção da prova, que permite aferir a 

percepção dos estudantes em relação à prova, auxiliando na compreensão dos 

resultados no ENADE. (iii) A prova em si, composta por 40 questões, sendo 10 

questões de formação geral e 30 de conhecimento específico de cada área, ambas 

contendo questões objetivas e discursivas, distribuídas da seguinte forma:  

I. Formação Geral, 10 (dez) questões, sendo 02 (duas) discursivas e 8 (oito) 

objetivas; 

II. Conhecimento específico de cada área de avaliação, 30 (trinta) questões, 

sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de múltipla escolha, 

envolvendo situações-problema e estudos de casos. 

Os resultados do ENADE, associados às informações coletadas no 

questionário do Estudante, compõem insumos essenciais para o cálculo dos 

indicadores de qualidade da educação superior normatizados pela Portaria 

Normativa GM/MEC nº 840, de 24 de agosto de 20184. Esses indicadores 

mensuram a qualidade dos cursos e das instituições do país, sendo utilizados tanto 

para o desenvolvimento de políticas públicas para a Educação Superior quanto 

como fonte de consultas e estudos.  

 

2.4. O Plano Nacional de Educação – PNE (2014 - 2024) 

A Constituição Federal de 1988 define, em seu artigo 211, os papéis de 

cada ente federativo na garantia do direito à educação: 

 

                                                           
4 Republicada 
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[...] À União cabe organizar o sistema federal de ensino, financiar 

as instituições de ensino federais e exercer, em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, para garantir 

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 

qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira 

aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Os municípios 

devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil; os estados e o Distrito Federal, 

prioritariamente nos ensinos fundamental e médio (BRASIL, 

1988). 

Ainda que as responsabilidades estejam definidas, não há normas de 

cooperação suficientemente regulamentadas, fazendo com que existam lacunas que 

contribuam para a descontinuidade de políticas, programas e distribuição de recursos. 

Neste contexto, o Ministério da Educação – MEC – vem exercendo seu papel de 

coordenador federativo, estimulando que as formas de colaboração entre todos os 

sistemas de ensino sejam mais articuladas, mesmo que as normas de cooperação 

ainda não estejam totalmente regulamentadas.  

Neste sentido, o Plano Nacional de Educação – PNE –, aprovado pela Lei 

nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e previsto no artigo 214 da Constituição, representa 

um avanço para consolidação de um sistema nacional de educação, estabelecendo 

diretrizes, metas e estratégias para o período de vigência de dez anos, iniciado em 26 

de junho de 2014.  

Com o intuito de cumprir seus objetivos, no PNE, foram estabelecidas 20 

metas e 243 estratégias que contemplam todos os níveis, modalidades e etapas 

educacionais. A ampliação do acesso a uma Educação de qualidade, assim como 

garantia de permanência dos alunos em todos os níveis educacionais, são alguns dos 

principais pontos abordados pelo PNE. 

No que concerne à Educação Superior, a Meta 12 do PNE estipula: 
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[...] Elevar a Taxa de Matrícula Bruta na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a Taxa de Matrícula Líquida para 33% (trinta e 

três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matrículas. (PNE, 2014).  

Embora o acesso à educação superior para população de 18 a 24 anos 

esteja crescendo no país, o Brasil ainda está longe de atingir as taxas alcançadas 

pelos países desenvolvidos ou, até mesmo, outros países da América Latina. 

Segundo dados parciais disponibilizados pelo Observatório do PNE, no ano de 2015, 

a Taxa de Matrícula Líquida no Brasil era de 18,1%, conforme representados no 

gráfico 1. Países como Chile e México chegam a 30%. Na Alemanha e Estados 

Unidos, essa taxa ultrapassa os 50% (UNESCO, 2017). 

Gráfico 1 – % da taxa líquida (18 a 24 anos) de matrículas na educação superior 2015 

 

Fonte:  Observatório do PNE (IBGE/Pnad Elaboração: Todos Pela Educação) – Disponível em: 

http://www.observatoriodopne.org.br/ 

Como podemos observar, as metas estabelecidas no PNE em vigor são 

mais desafiadoras. E para cumpri-las, será necessário um esforço articulado entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Neste sentido, destaca-se como 

estratégia a ampliação no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES) e do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e os benefícios 

destinados à concessão de financiamento e bolsas (PNE, 2014). 

 

18,1%
Atual

14,9 p.p

até 2014

33% 

Meta 2024 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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2.5. O Programa de Financiamento Estudantil – FIES 

Criado em 1999 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o 

Programa de Financiamento Estudantil – FIES – teve como premissa possibilitar que 

estudantes sem condições de arcar com os custos de sua formação em uma 

instituição privada pudessem alcançar o tão desejado diploma de Ensino Superior 

através da concessão de financiamento. Sucessor do Crédito Educativo, criado em 

1976 pelo regime militar, o FIES sofreu diversas mudanças que, até então, 

mostravam-se bastante tímidas ou sem muito impacto, ocorridas em 10 de janeiro de 

2010, com a aprovação da Lei nº 12.202, no qual teve como finalidade alterar as regras 

do financiamento possibilitando uma ampliação do acesso dos estudantes de baixa 

renda às instituições de ensino privadas. Dentre as diversas mudanças, destaca-se a 

possibilidade de financiar até 100% dos encargos educacionais cobradas por parte 

das instituições de ensino devidamente cadastradas para este fim pelo Ministério da 

Educação, de acordo com o art. 4º da referida Lei. 

[...] Art. 4º São passíveis de financiamento pelo FIES até 100% 

(cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos 

estudantes por parte das instituições de ensino devidamente 

cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em 

contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam 

regularmente matriculados (BRASIL, 2010). 

Outra mudança significativa implementada pela referida Lei foi quanto ao 

prazo para pagamento do financiamento após a conclusão do curso. Este passou de 

duas vezes o tempo do curso para três vezes, o que implicava dizer que se o aluno 

levava quatro anos para concluir o curso, teria um prazo de 12 anos para pagar o 

financiamento. A Lei também implementou a redução na taxa de juros (nominal) que 

no primeiro ano de criação do financiamento era de 9%, passando posteriormente a 

6,5%, e chegando a ser fixado em até 3,4% ao ano durante o período de 2010 a 2014.  

As mudanças trazidas pela mencionada Lei viabilizaram um aumento 

significativo no número de estudantes inscritos no programa, conforme dados do 

Relatório de Gestão do FIES exercício 2012, disponível no site do Ministério da 

Educação. Em 2009, 32.654 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro) 

estudantes aderiram ao financiamento. Após as modificações implementadas pela Lei 
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nº 12.202/10, esse número saltou para 153.151 (cento e cinquenta e três mil, cento e 

cinquenta e um) estudantes em 2011, e em 2014 chegou ao número de 732 mil novas 

adesões. Percebe-se que o número de inscritos cresceu consideravelmente nos 

últimos anos, referendando o FIES como uma política pública efetiva de acesso ao 

ensino superior. 

A partir do segundo semestre de 2015, o programa passou por alguns 

ajustes e os financiamentos concedidos com recursos do FIES voltaram a ter taxa de 

juros de 6,5% ao ano. As modificações realizadas buscaram trazer um realinhamento 

da taxa de juros às condições existentes do cenário econômico e à necessidade de 

ajuste fiscal. Cabe ressaltar que o programa vem sendo reformulado nos últimos anos 

de modo a se adaptar às mudanças sociais e econômicas do país. Em 2018, por meio 

da portaria 209 de 07 de março de 2018, foi criada uma nova modalidade, batizada 

pelo governo de Novo FIES, no qual as taxas de juros aplicadas à dívida podem ser 

de 0%, 3% ou 6,5% ao ano, dependendo do tipo de contrato. Porém, como ainda não 

existem dados e estudos sobre as novas regras, limitaremos nossa análise ao impacto 

e às regras vigentes em 2015.  

Para obter o financiamento, é necessário ter participado do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM – e ter alcançado uma média aritmética nas provas 

igual ou superior a 450 pontos, e nota na prova de redação deve ser superior a 0 

(zero). O percentual mínimo de financiamento do FIES é de 50% do valor dos 

encargos educacionais cobrado pela Instituição de Ensino, sendo o cálculo realizado 

conforme fórmula ilustrada na figura 1: 

Figura 1 – Fórmula do percentual de Financiamento – FIES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: http://sisfiesportal.mec.gov.br 

 
Onde: 

= é percentual de financiamento do valor do curso 

= percentual de comprometimento marginal de renda 

= renda familiar mensal bruta per capita, em R$ 

= parcela a deduzir por faixa de renda familiar mensal bruta per capita 

= valor do encargo educacional cobrado pela instituição de ensino, em R$ 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/
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Para fins de aplicação da fórmula, o valor de participação do estudante não 

pode ser inferior ao valor mínimo de participação (VMP), que é de R$ 50, conforme 

descrito na tabela 2: 

Tabela 2 – Parâmetros para definição do percentual de financiamento – FIES 

 

Fonte: http://sisfiesportal.mec.gov.br 

Cabe ressaltar que o estudante pode optar por um percentual de 

financiamento inferior ao disponibilizado, em intervalos com variações de cinco em 

cinco pontos percentuais. Outro ponto a destacar é que o percentual de financiamento 

contratado pode ser reduzido por solicitação do estudante no período de aditamento 

do contrato, sendo vedado qualquer aumento posterior, inclusive para retornar ao 

percentual de financiamento inicialmente contratado. 

 

2.6. O Programa Universidade para Todos – PROUNI 

Criado em 2004 e estabilizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 

o Programa Universidade para Todos – PROUNI – é um Programa do governo federal 

Brasileiro, sob gestão do Ministério da Educação (MEC), destinado à concessão de 

bolsas de estudo em instituições privadas de Educação Superior para Brasileiros não 

portadores de diploma acadêmico. As bolsas concedidas podem ser integrais ou 

parciais, conforme estabelecido pelo artigo 1º, §§ 1o e 2o, da Lei:  



2
8 

28 

 

 

[...] a bolsa integral é concedida a Brasileiros cuja renda familiar 

mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) salário-

mínimo e 1/2 (meio). Para as parciais de 50% ou de 25%, a 

renda familiar mensal per capita não deve exceder ao valor de 

até 3 (três) salários-mínimos, mediante critérios definidos pelo 

Ministério da Educação (BRASIL, 2005). 

O artigo 2º da referida Lei define os critérios para concessão das bolsas 

integrais e parciais. 

[...] a bolsa será destinada a estudante que tenha cursado o 

ensino médio completo em escola da rede pública, ou em 

instituições privadas na condição de bolsista integral; ao 

estudante portador de deficiência, nos termos da Lei; ao 

professor da rede pública de ensino nos cursos de licenciatura, 

normal superior e pedagogia, destinados à formação do 

magistério da educação básica, independentemente da renda a 

que se referem os §§ 1º e 2º do art. 1º desta Lei. (BRASIL, 2005) 

Segundo dados divulgados pelo governo federal, de 2005 a 2014/2 o 

PROUNI foi responsável por 1.497.225 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil, 

duzentos e vinte e cinco) alunos matriculados no Ensino Superior, sendo 1.049.645 

(um milhão, quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco) bolsistas integrais e 

447.580 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta) bolsistas parciais, 

conforme gráfico 2: 

Gráfico 2 – % de Bolsistas PROUNI por tipo de bolsa Bolsistas (2005 a 2014) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nas informações disponibilizadas pelo Sisprouni 
referente aos Bolsistas Prouni de 2005 a 2014 

Integral
70%

Parcial
30%
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Assim como para o FIES, o candidato ao PROUNI deverá obter média 

aritmética nas provas do ENEM igual ou superior a 450 pontos, além de lograr uma 

nota na redação maior que zero. 

 

2.7. Contextualização teórica sobre o estudo proposto 

Alguns estudos sobre financiamentos e bolsas estudantis apontam para 

diferença de impactos nas taxas de conclusão de estudantes entre diferentes sistemas 

de auxílio financeiro, como empréstimos e bolsas. Segundo McCall, DesJardins e 

Ahlburg (2002), programas baseados no mérito têm efeito maior do que os 

fundamentados em necessidades, indicando que bolsas de estudo são mais efetivas 

do que financiamentos no que diz respeito a taxa de conclusão.  

McCowan (2007) analisou as políticas de aumento do acesso ao ensino 

superior Brasileiro. Segundo seu estudo, muitos países que expandiram seu ensino 

superior sofreram algum nível de deterioração na qualidade. Para o autor, o FIES não 

seria adequado a estudantes de baixa renda, pois famílias mais pobres são relutantes 

em acumular dívidas muito maiores que seu rendimento, podendo assumir, assim, 

dívidas em IES de baixa qualidade que tem custos mais baixos. Como resultado, a 

capacidade do FIES em contribuir com o acesso e qualidade do ensino superior 

estaria comprometida. Estudo como o de McCowan (2007) sugere que as Instituições 

podem estar repartindo suas vagas de forma desigual entre os programas, o que 

levaria a uma possível concentração de alunos bolsistas em cursos de baixo custo ou 

pouca demanda.  

Nunes (2012) utilizou diferenças em diferenças para estimar os efeitos do 

PROUNI na composição das coortes ingressantes no ensino superior em 2007. Seus 

resultados indicaram que houve aumento na proporção de alunos de baixa renda e 

também no desempenho acadêmico. Já Felicetti e Fossati (2014), utilizaram 

regressão logística para comparar bolsistas e não bolsistas do PROUNI em cursos de 

licenciatura, e seus resultados indicaram que a possibilidade desses bolsistas 

evadirem é menor. Na mesma direção, os resultados de Silva (2013) indicam que 

alunos bolsistas do PROUNI têm menor probabilidade de evadirem.  
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Em estudo mais amplo, Beltrão e Mandarino (2014) analisaram as políticas 

de apoio para os ciclos de 2006 a 2012, buscando compreender as diferenças por 

quinto de desempenho entre bolsistas e não bolsistas classificados por categoria 

administrativa. Os resultados, no que tange ao acesso a bolsas de estudos e 

empréstimos educacionais, apontam que “os alunos que declararam não receber 

nenhum subsidio apresentam uma maior afluência socioeconômica” (BELTRÃO;   

MANDARINO, 2014). O estudo destaca, com poucas exceções na combinação dos 

ciclos e modalidades de subsidio, que “a afluência socioeconômica é crescente com 

o tempo para aqueles que tiveram acesso a algum tipo de apoio (bolsa ou 

financiamento)”. Os autores concluíram, em linhas gerais, que “melhores 

desempenhos correspondem, em média, a alunos concluintes com maior afluência”. 

É importante destacar que os fatores de afluência socioeconômica criados pelos 

autores, utilizando optimal scaling e componentes principais, estão associadas à 

escolaridade do pai, à escolaridade da mãe, ao tipo de escola que o concluinte 

frequentou no ensino médio e à renda familiar. 

Letichevsky et al. (2016) não se restringem apenas a uma análise dos 

fatores de afluência socioeconômica. No estudo que trata das políticas de apoio, são 

utilizados também como fatores a variável região e categoria administrativa. O estudo 

concluiu que houve um aumento nos números de estudantes concluintes que 

participaram do ENADE, que contemplou “a inclusão de estudantes com uma menor 

afluência socioeconômica em todas as regiões do país e que a desigualdade no 

desempenho dos estudantes tem diminuído”.  

De acordo com Formiga (2004), o meio externo em que individuo está 

inserido influencia no rendimento escolar do aluno, e que isso ocorre entre erros e 

acertos direcionando os indivíduos a caminhos diferentes no processo educacional.  

Barros e Mendonça (2000) afirmam que identificar os fatores que afetam o 

desempenho dos estudantes é crucial para o desenvolvimento de políticas públicas e 

programas de desenvolvimento Brasileiro.   

Os resultados coletados com o ENADE produzem dados e insumos que 

possibilitam o desenvolvimento de ações e políticas públicas voltadas para melhoria 

da qualidade dos cursos e instituições. Ainda assim, na literatura especializada, são 

poucos os estudos cujos objetivos sejam comparar o desempenho entre estudantes 
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que recebem algum tipo de benefício e estudantes pagantes de IES privadas ou de 

Instituições Públicas. Neste sentido, destaca-se o trabalho publicado pelo INEP, cujo 

objetivo foi comparar o desempenho acadêmico de estudantes com bolsas PROUNI 

e estudantes pagantes que realizaram o ENADE no ano de 2007, de forma a encontrar 

evidências que corroborassem ou enfraquecessem a hipótese de que os bolsistas 

seriam academicamente mais fracos que seus colegas pagantes (INEP, 2009). O 

estudo comparou a média das notas obtidas pelos alunos, controladas pelos cursos 

de instituições que possuíam, no mínimo, um aluno ingressante ou concluinte com 

bolsa PROUNI. Os resultados encontrados mostraram que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os alunos com bolsa e sem bolsa.  

Com relação à Categoria Administrava, o estudo de Nicolino et al. (2013) 

encontrou evidências de que o curso de Administração nas instituições públicas 

apresentaram melhor resultado na média ao das instituições privadas no ENADE de 

2009.  Da mesma forma, comparando o resultado das IES públicas e privadas de 

todas as áreas de avaliação do ENADE 2012, Bervian e Correa (2015) encontraram 

evidências estatísticas de que o desempenho dos cursos de instituições de ensino 

público é significativamente maior em média que o desempenho dos cursos das 

instituições de ensino privado. No que consiste às organizações acadêmicas, as 

autoras observaram que não houve diferenças significativas no resultado dos 

concluintes de Universidades, Centro Universitários e Faculdades.  

Em estudo sobre o desempenho dos estudantes concluintes dos cursos de 

Administração presencial e a distância no ENADE de 2015, Fajardo e Almeida (2018) 

não encontraram evidências de que a modalidade de ensino afete no desempenho do 

estudante em relação ao exame, ou seja, o ensino a distância apresentou resultados 

similares de aprendizagem ao presencial. O estudo também concluiu que alunos de 

instituições que ofertam cursos há mais tempo apresentam boas avaliações quanto à 

sua infraestrutura, e elevado número de doutores em seu corpo docente apresentam 

melhor desempenho no Exame. Tais resultados são similares tanto para a nota geral 

quanto para as notas de formação geral e conhecimento específico. Cabe destacar 

que a pesquisa realizada pelos autores foi controlada pelas variáveis: anos de 

funcionamento do curso, proporção de alunos e professores e nota de infraestrutura 

(CPC).  
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Um fator pouco citado na literatura é com relação ao tamanho da instituição 

educacional, que pode ser medido em termos, pelo número de alunos matriculados 

(ou inscritos no ENADE), e pelo número de cursos ofertados à comunidade. O estudo 

de Stoll e Fink (1999) demostra que as instituições educacionais menores 

proporcionam melhores resultados aos discentes quanto à aprendizagem. Mas 

destacam que instituições educacionais de maior porte oferecem aos seus estudantes 

maior diversidade de experiências educacionais, por exemplo, iniciação à 

investigação científica e às atividades de extensão. O estudo de Beltrão et al. (2018), 

que apresenta um relatório sobre o perfil do pedagogo graduado, analisando as 

evidências do ENADE e de outras fontes, observou que os cursos com mais 

concluintes inscritos possuem um desempenho mais próximo da média nacional 

(medido pelo CPC), enquanto os cursos com menos concluintes inscritos apresentam 

uma maior variação no desempenho. Cabe ressaltar que o mesmo resultado foi 

encontrado nos relatórios elaborados pelos mesmos autores para os perfis dos 

graduados em Biologia (BELTRÃO et al., 2015), Filosofia (BELTRÃO et al., 2018a), 

Geografia (BELTRÃO et al., 2018b), Psicologia (BELTRÃO et al., 2018c) e História 

(BELTRÃO et al., 2017), o que reforça que o tamanho das instituições afeta a nota do 

aluno. No que concerne ao turno de estudo, Arias, Walker e Douglas (2004) 

mostraram que os estudantes do turno diurno apresentam um coeficiente de 

rendimento melhor que aqueles do turno noturno. No que tange à região de oferta do 

curso, estudos como o de Bittencourt et al. (2008) identificaram, ao analisar a relação 

entre ENADE e IDD, que o desempenho por região não é homogêneo, e que as 

regiões Sul e Sudeste apresentaram um desempenho médio maior do que as regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste no período de 2004 a 2006. O mesmo resultado foi 

observado por Cruz et al. (2012), ao analisarem o desempenho dos alunos de ciências 

contábeis no ENADE de 2009.  

Fatores individuais, como sexo e idade, também foram objetos de 

pesquisas para explicar o desempenho acadêmico no ensino superior. Moreira (2011), 

em estudo sobre os cursos de Biologia, Engenharia Civil, História e Pedagogia 

observou que na maioria das situações, as mulheres apresentaram rendimento inferior 

ao rendimento dos homens. Com relação à idade, Moriconi e Nascimento (2014) 

encontraram evidências que, na média, auferem desempenho melhor os concluintes 

que cursaram o ensino superior na idade até 24 anos.  
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3. METODOLOGIA 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), “a natureza quantitativa fundamenta-

se no uso das informações obtidas nas bases de dados secundárias pois emprega-se 

análise multivariada de dados”. Neste sentido, considerando o objetivo e a forma como 

se desenvolveu o estudo, este trabalho está caracterizado como uma pesquisa 

quantitativa. A fonte de dados da pesquisa é pública e categorizada como fonte 

secundária, oriunda da base de dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Foram analisados os 

microdados do ENADE referente ao ano de 2015, ano em que avaliou os cursos das 

grandes áreas das Ciências Sociais Aplicadas e Artes. É importante destacar que os 

microdados do Inep se constituem no menor nível de desagregação de dados 

recolhidos por pesquisas, avaliações e exames realizados, e que suas informações 

estão disponibilizadas em formato ASCII e CSV, contendo sintaxes de inputs para 

Leitura por meio dos softwares SAS, SPSS e R.  

 

3.1. Ajuste dos dados 

Como o estudo limitou-se a avaliar apenas o desempenho dos concluintes 

do curso de Administração que participaram da prova e obtiveram resultado válido, 

foram realizados filtros nos casos selecionados, de modo a ser gerado o modelo 

estatístico apenas com os estudantes que estivessem dentro do perfil, 

desconsiderando da análise também os alunos que não compareceram ao exame ou 

que compareceram mas entregaram toda a prova em branco. Neste sentido, foram 

utilizados os seguintes filtros: 

 Curso = Administração (CO_GRUPO=1)5 

 Tipo de Presença no ENADE = Presente com resultado válido 

(TP_PRESS=555)  

 Tipo de Presença na Prova = Participantes com respostas válidas na prova 

(TP_PR_GER=555)  

                                                           
5 Os termos em parênteses são os nomes das variáveis nas bases do INEP 
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As análises foram realizadas considerando: (i) a Nota Bruta da Prova 

(NT_GER)6, que consiste na média ponderada da formação geral (25%) e 

componente específico (75%), variando em uma escala de 0 a 100 cada nota; (ii) a 

Nota bruta de Formação Geral (NT_FG), que consiste na média ponderada da parte 

objetiva (60%) e discursiva (40%) de Formação Geral, variando em uma escala de 

valor de 0 a 100 cada nota; e (iii) a Nota Bruta no Conhecimento Específico (NT_CE), 

que consiste na média ponderada da parte objetiva (85%) e discursiva (15%) das 

questões de Conhecimento Específico, variando em uma escala de 0 a 100 cada nota. 

É importante destacar que as notas de cada um dos componentes citados acima foram 

classificadas como variáveis dependentes nos modelos propostos para realização 

deste estudo.  

Como fator de análise, consideramos para cada variável dependente 

supracitada o tipo de bolsa de estudo ou financiamento (QE_I11) recebido e declarado 

pelo concluinte através do Questionário do Estudante. Como em algumas 

modalidades o contingente de alunos era muito baixo, recodificamos os tipos de bolsa 

e financiamento conforme ilustrado no Quadro 1.   

 

Quadro 1 – Recodificação dos tipos de bolsa e financiamento recebidos durante o curso | QE_I11 

De Para 

A. Nenhum, pois meu curso é gratuito. 1. Nenhum, pois meu curso é gratuito 

B. Nenhum, embora meu curso não seja gratuito. 2.Nenhum, embora meu curso não seja gratuito 

C. ProUni integral. 3. ProUni integral 

D. ProUni parcial, apenas. 
4. ProUni parcial 

E. ProUni Parcial e FIES. 

F. FIES, apenas 5. FIES, apenas 

G. Bolsa oferecida por governo estadual, distrital 
ou municipal. 

6. Bolsa do Governo, da Própria IES ou outra 
entidade 

H. Bolsa oferecida pela própria instituição. 

I. Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, 
ONG, outra). 

J. Financiamento oferecido pela própria 
instituição. 

7. Financiamento Bancário ou da Própria IES 
 

K. Financiamento bancário. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor com base nos dados do Questionário do Estudante 2015 - 
MEC/INEP. Disponível em http://portal.inep.gov.br/web/guest/questionario-do-estudante 

 

                                                           
6 Os termos em parênteses são os nomes das variáveis nas bases do INEP 
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Além dos Tipos de Bolsa e Financiamento (QE_I11), foram considerados 

como fatores de análise as seguintes variáveis:  

 Categoria Administrativa (CO_CATEGAD);  

 Organização Acadêmica (CO_ORGACAD);  

 Modalidade (CO_MODALIDADE); 

 Região do Curso (CO_REGIAO_CURSO);  

 Sexo (TP_SEXO);  

 Idade individual dos alunos (NU_IDADE); 

 Turno Matutino (IN_MATUT);  

 Turno Vespertino (IN_VESPER);  

 Turno Noturno (IN_NOTURNO);  

 Escolaridade do Pai (QE_I04);  

 Escolaridade da mãe (QE_I05); 

 Renda familiar (QE_I08);  

 Tipo de escola que concluiu o ensino médio (QE_I17); 

Das variáveis supracitadas, somente a idade individual é numérica, sendo 

as demais, categóricas. Os dados foram tratados com testes estatísticos através da 

ferramenta computacional Statistcal Package for the Social Sciences – SPSS –, 

utilizando como procedimento o Modelo Linear Generalizado – MLG –, uma técnica 

estatística útil em separar o impacto de um programa de outras eventuais causas dos 

resultados obtidos.  

 

3.2. Modelos Lineares Generalizados 

De acordo com Dobson (2002), a ideia de um Modelo Linear Generalizado 

– MLG – foi introduzida por Nelder e Wedderburn (1972) e consiste em modelar um 

conjunto de variáveis aleatórias dependentes (yi, i=1,...,n), cada uma com a mesma 

distribuição da família exponencial. Neste sentido, a extensão do modelo linear é feita 

em dois sentidos. De um lado, a distribuição considerada não tem de ser normal, 

podendo ser de qualquer distribuição da família exponencial. Do outro, mesmo se 

mantendo em uma estrutura de linearidade, a função que relaciona o valor esperado 
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e o vetor de covariáveis pode ser qualquer função diferenciável. O modelo é formado 

pelos componentes abaixo:  

 Componente aleatória: n variáveis dependentes y1, ..., yn, de uma variável 

resposta que segue uma distribuição da família exponencial com valor 

esperado E (yi) = μi; 

 Componente sistemática: compõe uma estrutura linear para o modelo de 

regressão η = βxT, chamado de preditor linear, onde xT = (xi1, xi2, ..., xip)T, i = 1, 

..., n são as chamadas variáveis explicativas; e 

 Função de ligação: Uma função monotônica e diferenciável g(.), chamada de 

função de ligação, capaz de conectar as componentes aleatória e sistemática, 

ou seja, relaciona a média da variável resposta (μi) à estrutura linear, definida 

nos MLG por g(μi) = ηi, onde: η = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βnxn  ou em forma 

matricial onde: η = βxT.  

O ajuste de um Modelo Linear Generalizado é determinado pelo vetor de 

estimativas dos parâmetros β, sendo que sua estimação pode ser realizada por 

diversos métodos, no qual se inclui o método de máxima verossimilhança, 

considerado fundamental no processo inferencial, no caso de testes de hipóteses 

sobre coeficientes estimados e de qualidade do ajustamento (TURKMAN; SILVA, 

2000).   
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentadas a descrição e as análises realizadas 

com base nos resultados da prova e das informações coletadas no questionário do 

estudante, disponibilizadas pelo INEP através dos microdados do ENADE 2015.  

 

4.1. Descrição dos resultados 

Em 2015, 548.585 estudantes concluintes de cursos de graduação foram 

inscritos no ENADE. Dos inscritos, 447.056 estiveram presentes com resultados 

válidos, o que correspondeu a uma taxa de adesão à prova de 81%. Destes, 122.335 

ou, seja, 22% eram concluintes do curso de Administração e responderam ao 

questionário sobre que tipo de bolsa de estudos ou financiamento receberam para 

custear toda ou parte da mensalidade. Nos casos em que houvesse mais de uma 

opção, o estudante era orientado a marcar apenas a de maior duração.  De acordo 

com os dados declarados, cerca de 25% do total de concluintes eram bolsistas do 

PROUNI ou possuíam empréstimo do FIES.  A distribuição dos concluintes por tipo 

de bolsa e financiamento que receberam durante o curso está descrita na Tabela 3.  

Tabela 3 – Distribuição do total de alunos por tipo de bolsa e financiamento 

Tipo de Bolsa ou Financiamento N % 

Nenhum, pois meu curso é gratuito 12.346 10,1% 

Nenhum, embora meu curso não seja gratuito 57.028 46,6% 

ProUni integral 10.324 8,4% 

ProUni parcial 4.675 3,8% 

FIES, apenas 15.929 13,0% 

Bolsa do Governo, da Própria IES ou outra entidade 19.379 15,8% 

Financiamento Bancário ou da Própria IES 2.654 2,2% 

Total 122.335 100,0% 

 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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No que concerne à categoria administrativa, percebe-se que 88,7% dos 

alunos concluintes eram oriundos de instituições privadas, sendo 46,8% com fins 

lucrativos e 41,9% de IES sem fins lucrativos. No que tange às instituições com fins 

lucrativos, 15% dos alunos concluintes declararam receber bolsa do PROUNI (9,7% 

integral e 5,3% parcial) e 15,1% informaram possuir empréstimo do FIES. Para as 

instituições sem fins lucrativos, os números foram muito próximos, sendo 12,5% de 

bolsistas PROUNI (9,3% integral e 3,2% parcial) e 14,1% concluintes com empréstimo 

do FIES, conforme observa-se na Tabela 4.  

Tabela 4 – Distribuição do total de alunos por categoria administrativa * Bolsa 

Tipo de Bolsa e Financiamento 

 Categoria Administrativa 

N/% Pública 

Privada 

com fins 

lucrativos 

Privada 

sem fins 

lucrativos 

Total 

Nenhum, pois meu curso é gratuito 
N 11.597 377 372 12.346 

% 83,3% 0,7% 0,7% 10,1% 

Nenhum, embora meu curso não seja gratuito 
N 1.217 29.292 26.519 57.028 

% 8,7% 51,2% 51,8% 46,6% 

ProUni integral 
N 23 5.555 4.746 10.324 

% 0,2% 9,7% 9,3% 8,4% 

ProUni parcial 
N 23 3.031 1.621 4.675 

% 0,2% 5,3% 3,2% 3,8% 

FIES, apenas 
N 105 8.615 7.209 15.929 

% 0,8% 15,1% 14,1% 13,0% 

Bolsa do Governo, da Própria IES ou outra entidade 
N 913 8.902 9.564 19.379 

% 6,6% 15,6% 18,7% 15,8% 

Financiamento Bancário ou da Própria IES 
N 37 1.441 1.176 2.654 

% 0,3% 2,5% 2,3% 2,2% 

Total 
N 13.915 57.213 51.207 122.335 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Com relação à Organização Acadêmica, observamos que as faculdades 

isoladas concentravam maior contingente e a maior proporção de alunos que 

obtiveram empréstimo do FIES, cerca 22,6% do total de concluintes matriculados 

nestas organizações. Nos Centros Universitários e Universidades, os percentuais 

foram de 11,9% e 4,6%, respectivamente. No que tange às Bolsas do PROUNI, 

observou-se que as faculdades isoladas também concentraram maior número de 
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bolsistas, com 13,6% de seus concluintes. Centros Universitários e Universidades 

obtiveram na devida ordem 11,9% e 11,3% cada. Na Tabela 5, apresentamos a 

distribuição dos concluintes do curso de Administração classificados por organização 

acadêmica. 

Tabela 5 – Distribuição do total de alunos por organização acadêmica * Bolsa 

Tipo de Bolsa e 

Financiamento 

 Organização Acadêmica 

N/ 

% 

Centro 

Federal de 

Educação 

Tecnológica 

Centro 

Universitário 
Faculdade 

Instituto 

Federal de 

Educação, 

Ciência e 

Tecnologia 

Universidade Total 

Nenhum, pois 

meu curso é 

gratuito 

N 158 186 544 439 11.019 12.346 

% 98,1% 1,0% 1,1% 98,0% 20,5% 10,1% 

Nenhum, embora 

meu curso não 

seja gratuito 

N 1 9.662 20.866 5 26.494 57.028 

% 0,6% 53,9% 41,7% 1,1% 49,3% 46,6% 

ProUni integral 
N 0 1.411 4.123 0 4.790 10.324 

% 0,0% 7,9% 8,2% 0,0% 8,9% 8,4% 

ProUni parcial 
N 0 722 2.670 0 1.283 4.675 

% 0,0% 4,0% 5,3% 0,0% 2,4% 3,8% 

FIES, apenas 
N 0 2.136 11.321 0 2.472 15.929 

% 0,0% 11,9% 22,6% 0,0% 4,6% 13,0% 

Bolsa do 

Governo, da 

Própria IES ou 

outra entidade 

N 2 3.372 9.288 3 6.714 19.379 

% 
1,2% 18,8% 18,6% 0,7% 12,5% 15,8% 

Financiamento 

Bancário ou da 

Própria IES 

N 0 440 1.207 1 1.006 2.654 

% 0,0% 2,5% 2,4% 0,2% 1,9% 2,2% 

Total 
N 161 17.929 50.019 448 53.778 122.335 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Na Tabela 6, os dados mostram que a presença feminina foi maior que 

masculina entre os concluintes de Administração no ENADE 2015. No que tange às 

bolsas do PROUNI (integral e parcial), observou-se que 12,6% das concluintes do 

sexo feminino receberam este tipo de benefício. Para o sexo masculino, esse 

percentual foi 11,7%. Em relação aos concluintes que receberam empréstimo do 

FIES, percebeu-se que 14,6% das mulheres declararam ter obtido esta modalidade 

de financiamento. Para os homens, este percentual foi de 10,8%. 
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Tabela 6 – Distribuição cruzada do total de concluintes por Sexo * Bolsa 

 Feminino Masculino Total 

Tipo de Bolsa N 
% em 

Bolsa 
Contagem 

% em 

Bolsa 
Contagem 

% em 

Bolsa 

Nenhum, pois meu curso é gratuito 6.417 9,0% 5.921 11,6% 12.348 10,1% 

Nenhum, embora meu curso não seja gratuito 31.815 44,8% 25.211 49,1% 57.026 46,6% 

ProUni integral 6.062 8,5% 4.262 8,3% 10.324 8,4% 

ProUni parcial 2.908 4,1% 1.767 3,4% 4.675 3,8% 

FIES, apenas 10.371 14,6% 5.558 10,8% 15.929 13,0% 

Bolsa do Governo, da Própria IES ou outra 

entidade 
11.864 16,7% 7.515 14,7% 19.379 15,8% 

Financiamento Bancário ou da Própria IES 1.599 2,3% 1.055 2,1% 2.654 2,2% 

Total 71.036 100,0% 51.299 100,0% 122.335 100,0% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

 Com relação ao turno, 105.205 concluintes estavam matriculados no turno 

da noite (noturno), 16.333 no turno da manhã (matutino) e apenas 4.877 no turno da 

tarde (vespertino). Cabe ressaltar que é possível um mesmo aluno estar registrado 

em mais de um turno para o mesmo curso, fazendo com que o contingente para esta 

variável seja maior que as demais. No que se refere às bolsas do PROUNI, observou-

se que 12,7% dos concluintes matriculados no turno da noite declararam receber este 

benefício. Para o turno matutino e vespertino o percentual foi menor, de 7,3% e 3,8%, 

respectivamente. No que tange aos empréstimos do FIES, percebeu-se que 13,6% 

dos concluintes do turno matutino declaram ter recebido esta modalidade de 

financiamento. Para o turno da noite e da tarde, o percentual foi de 13,0% e 2,4%, 

nesta ordem, como podemos observar na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Distribuição cruzada do total de concluintes por Turno * Bolsa 

Tipo de Bolsa e Financiamento 
 

Turno 

N/% Matutino Vespertino Noturno Total 

Nenhum, pois meu curso é gratuito 
N 3.688 2.143 8.043 13.874 

% 22,6% 43,9% 7,6% 11,0% 

Nenhum, embora meu curso não seja gratuito 
N 6.404 1.914 50.649 58.967 

% 39,2% 39,2% 48,1% 46,6% 

ProUni integral 
N 1.117 141 9.151 10.409 

% 6,8% 2,9% 8,7% 8,2% 

ProUni parcial 
N 410 44 4.238 4.692 

% 2,5% 0,9% 4,0% 3,7% 

FIES, apenas 
N 2.226 115 13.675 16.016 

% 13,6% 2,4% 13,0% 12,7% 

Bolsa do Governo, da Própria IES ou outra entidade 
N 2.181 429 17.097 19.707 

% 13,40% 8,80% 16,30% 15,6% 

Financiamento Bancário ou da Própria IES 
N 307 91 2.352 2.750 

% 1,90% 1,90% 2,20% 2,2% 

Total 
N 16.333 4.877 105.205 126.415 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100.00 

 Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Considerando a distribuição de concluintes pelas regiões do Brasil onde os 

cursos foram ministrados, notamos que as regiões Sudeste e Centro-Oeste obtiveram 

maior concentração de bolsistas do PROUNI ou que receberam empréstimo do FIES. 

Dos concluintes da região Sudeste, 11,6% foram beneficiados pelo PROUNI e 16,8% 

obtiveram o empréstimo do FIES. Para região Centro-Oeste, o percentual foi de 16% 

de bolsistas do PROUNI e 11,7% de concluintes com empréstimo do FIES. Para as 

regiões Norte, Nordeste e Sul os percentuais foram respectivamente 10,8%, 10,6% e 

13,1% para bolsas do PROUNI e 12%, 13,4% e 7% de concluintes com empréstimo 

do FIES, conforme observamos na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Distribuição cruzada do total de concluintes por Região * Bolsa 

TIPO DE 

BOLSA 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL 
CENTRO-

OESTE 
Total 

N % N % N % N % N % N % 

Nenhum, pois 

meu curso é 

gratuito 

870 19,0% 4.070 23,2% 3.622 6,4% 2.475 7,5% 1.309 11,8% 12.346 10,1% 

Nenhum, 

embora meu 

curso não seja 

gratuito 

1.826 39,8% 7.175 40,9% 24.442 43,5% 19.551 59,4% 4.034 36,3% 57.028 46,6% 

ProUni 

integral 
314 6,8% 1.271 7,2% 4.553 8,1% 3.053 9,3% 1.133 10,2% 10.324 8,4% 

ProUni parcial 184 4,0% 594 3,4% 1.986 3,5% 1.265 3,8% 646 5,8% 4.675 3,8% 

FIES, apenas 552 12,0% 2.353 13,4% 9.426 16,8% 2.298 7,0% 1.300 11,7% 15.929 13,0% 

Bolsa do 

Governo, da 

Própria IES ou 

outra entidade 

760 16,6% 1.797 10,2% 10.929 19,5% 3.406 10,4% 2.487 22,4% 19.379 15,8% 

Financiamento 

Bancário ou 

da Própria IES 

84 1,8% 277 1,6% 1.232 2,2% 845 2,6% 216 1,9% 2.654 2,2% 

Total 4.590 100,0% 17.537 100,0% 56.190 100,0% 32.893 100,0% 11.125 100,0% 122.335 100,0% 

 Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Além dos fatores mencionados acima, o estudo se utilizou de outras 

variáveis numéricas que, cruzadas com as informações de bolsas e financiamentos 

recebidos, apresentaram dados socioeconômicos relevantes que ajudaram a explicar 

os resultados encontrados no presente estudo. No Gráfico 3, apresentamos a 

distribuição das bolsas pelo nível de escolaridade do pai. Quanto mais clara a barra, 

mais alta é a escolaridade. Os bolsistas PROUNI e os alunos com empréstimo FIES 

foram aqueles cujo pai possuía o nível de escolaridade mais baixo. Já os alunos que 

declararam estudar em cursos gratuitos (Universidade pública), o nível de 

escolaridade do pai é mais alto. 
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Gráfico 3 – Distribuição dos tipos de bolsa ou financiamento por escolaridade do pai. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Encontramos os mesmos resultados quando realizamos o cruzamento do 

tipo de bolsa com o nível de escolaridade da mãe, conforme apresentado no Gráfico 

4. Para este gráfico, também quanto mais clara a barra, maior é o nível de 

escolaridade da mãe. Assim como vimos no nível de escolaridade do pai, 

encontramos no nível de escolaridade da mãe uma concentração de baixa 

escolaridade para os alunos que declararam possuir bolsa do PROUNI ou 

financiamento pelo FIES. É possível notar que a escolaridade da mãe é superior a do 

pai em todas as modalidades de bolsas.  
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Gráfico 4 – Distribuição dos tipos de bolsa ou financiamento por escolaridade da mãe. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 
 

 No que se refere à renda familiar, os Gráficos de distribuição por tipo de 

bolsa ou financiamento mostraram que os alunos bolsistas do PROUNI e com 

empréstimo do FIES foram os que declararam possuir menor recursos financeiros, 

conforme demostra o Gráfico 5. Neste gráfico, as barras mais escuras indicam faixas 

de renda mais baixa, enquanto as mais claras indicam uma renda maior. Percebeu-

se uma concentração maior dos alunos com empréstimo do FIES e com Bolsa do 

PROUNI nas menores faixas, indicando que estes alunos possuíam menor afluência 

financeira.  
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Gráfico 5 – Distribuição dos tipos de bolsa ou financiamento por renda familiar. 

 
 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Outro fator importante para o desenvolvimento do estudo refere-se ao tipo 

de escola em que o aluno concluiu o ensino médio. O Gráfico 6 evidencia que, na sua 

maioria, os alunos bolsistas do PROUNI e com empréstimo FIES concluíram seus 

estudos em escolas públicas. Já os alunos que declararam não receber nenhum 

subsídio, pois estudaram em cursos gratuitos, em sua maioria, afirmaram ter 

concluído o ensino médio em escolas particulares. 
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Gráfico 6 – Distribuição dos tipos de bolsa ou financiamento por tipo de Escola que concluiu o ensino 

médio. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Na próxima seção, será apresentada a análise dos resultados evidenciados 

com o estudo.  

 

4.2. Análise dos resultados 

Com base nos dados expostos na seção anterior, apresentaremos os 

resultados da regressão realizada com as variáveis utilizadas para este estudo. A 

tabela 9 apresenta o teste de efeito dos modelos, cujo nível de confiança é de 95 %. 

Os resultados apontaram que todas as variáveis são estatisticamente significantes 

(sig < 0,5), tanto para o modelo de nota geral quanto para os modelos de Formação 

Geral e Conhecimento Específico.  
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Tabela 9 – Testes de efeitos de modelo 

Testes de efeitos de modelo  Nota Geral Formação Geral 
Conhecimento 

Específico 

Origem 

Tipo III   Tipo III   Tipo III   

Qui-

quadrado  

de Wald df Sig. 

Qui-

quadrado  

de Wald df Sig. 

Qui-

quadrado  

de Wald df Sig. 

(Intercepto) 12390,027 1 0,000 10261,801 1 0,000 8993,607 1 0,000 

Categoria Administrativa 2,190 2 0,335 3,238 2 0,198 2,108 2 0,348 

Organização Acadêmica 56,851 4 0,000 15,660 4 0,004 58,086 4 0,000 

Modalidade 707,995 1 0,000 32,795 1 0,000 904,218 1 0,000 

Região 311,064 4 0,000 143,763 4 0,000 290,898 4 0,000 

Sexo 265,977 1 0,000 99,268 1 0,000 251,362 1 0,000 

Turno Matutino 27,528 1 0,000 18,521 1 0,000 21,710 1 0,000 

Turno Vespertino 100,073 1 0,000 37,938 1 0,000 94,275 1 0,000 

Turno Noturno 4,661 1 0,031 7,262 1 0,007 2,394 1 0,122 

Escolaridade do Pai 80,758 5 0,000 30,026 5 0,000 77,369 5 0,000 

Escolaridade da mãe 42,289 5 0,000 31,332 5 0,000 34,128 5 0,000 

Renda Familiar 2101,969 6 0,000 841,125 6 0,000 1979,163 6 0,000 

Escola que concluiu o Ensino Médio 722,398 5 0,000 363,202 5 0,000 633,282 5 0,000 

Tipo de Bolsa 99,251 6 0,000 80,772 6 0,000 80,098 6 0,000 

Idade 226,393 1 0,000 25,424 1 0,000 265,058 1 0,000 

Tipo de Bolsa * Sexo 42,838 6 0,000 27,941 6 0,000 36,239 6 0,000 

Tipo de Bolsa * Região 250,150 24 0,000 110,682 24 0,000 260,329 24 0,000 

Tipo de Bolsa * Turno Matutino 20,135 6 0,003 12,206 6 0,058 19,487 6 0,003 

Tipo de Bolsa * Turno Vespertino 211,973 6 0,000 37,801 6 0,000 238,747 6 0,000 

Tipo de Bolsa * Turno Noturno 29,640 6 0,000 14,592 6 0,024 29,132 6 0,000 

Tipo de Bolsa* Cat. Administrativa 645,555 12 0,000 319,443 12 0,000 572,229 12 0,000 

Fonte: Tabela elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

Os Gráficos 7, 8 e 9 apresentam, respectivamente, os valores dos 

parâmetros e o intervalo de confiança (95%) do fator Categoria Administrativa para as 

variáveis dependentes Nota Geral (NG), Nota de Formação Geral (FG) e Nota de 

Conhecimento Específico (CE) dos estudantes concluintes do curso de Administração 

que participaram do ENADE 2015. Considerando as três variáveis supracitadas, 

observou-se que a diferença não foi estatisticamente significativa entre as Categorias 

Administrativas, pois variaram dentro do intervalo de confiança. Cabe destacar aqui 

que, no modelo criado para esta pesquisa, existem interações entre a Categoria 

Administrativa e o Tipo de Bolsa ou Financiamento que o aluno recebeu durante o 

curso. Tais resultados são diferentes dos achados no estudo de Nicolini et al (2013), 

cuja pesquisa evidenciou que o desempenho médio dos alunos concluintes do curso 
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de Administração foi melhor nas Instituições Públicas em relação às Privadas no 

ENADE de 2009.   

Gráfico 7 – Estimativas de parâmetros – Categoria Administrativa | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

Gráfico 8 – Estimativas de parâmetros – Categoria Administrativa | Nota Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 9 – Estimativas de parâmetros – Categoria Administrativa | Nota Conhecimento Específico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

Com relação à Organização Acadêmica, os Gráficos 10, 11 e 12 

apresentam, respectivamente, os valores dos parâmetros e intervalos de confiança de 

95% para as variáveis dependentes Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação 

Geral (FG) e Nota de Conhecimento Específico (CE) dos estudantes concluintes do 

curso de Administração que participaram do ENADE 2015. Notou-se valores mais 

altos para os Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET –, tanto para o 

desempenho da Nota Geral (gráfico 10) quanto para as Notas de Formação Geral 

(gráfico 11) e Conhecimento Específico (gráfico 12). No que se refere ao desempenho 

dos alunos de Universidades, Faculdades Isoladas e Centro Universitários, os 

resultados encontrados são diferentes dos achados no estudo apresentado por 

Bervian e Correa (2015), de que não houve diferenças significativas no desempenho 

dos concluintes destas Organizações Acadêmicas. Percebeu-se que para as três 

variáveis analisadas, o desempenho dos concluintes das Faculdades Isoladas é 

menor em relação às Universidades e Centros Universitários. Cabe destacar que os 

concluintes dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFCET – 

obtiveram um desempenho levemente maior que os alunos de Universidades, 

Faculdades e Centro Universitários, porém, assim como o CEFET, não foram objetos 

de estudo das autoras supracitadas.  
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Gráfico 10 – Estimativas de parâmetros – Organização Acadêmica | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Gráfico 11 – Estimativas de parâmetros – Organização Acadêmica | Nota de Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 12 – Estimativas de parâmetros – Organização Acadêmica | Nota de Conhecimento 

Específico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

No que tange à Modalidade de Ensino, os Gráficos 13, 14 e 15 apresentam, 

respectivamente, os valores dos parâmetros e intervalos de confiança de 95% para 

as variáveis dependentes Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação Geral (FG) e 

Nota de Conhecimento Específico (CE) dos estudantes concluintes do curso de 

Administração que participaram do ENADE 2015. Os resultados evidenciaram que o 

desempenho dos concluintes da modalidade a distância foram significativamente 

menores que os alunos do presencial para as três variáveis supracitadas. Tais 

resultados são diferentes aos achados na pesquisa de Fajardo e Almeida (2018), 

cujos efeitos apontaram não haver diferença estatisticamente significante, sendo os 

resultados do EAD similares ao do presencial. Cabe destacar que os autores 

supracitados controlaram sua pesquisa pelo tempo de funcionamento de curso, 

proporção de alunos e professores e nota de infraestrutura (CPC). 
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Gráfico 13 – Estimativas de parâmetros – Modalidade | Nota de Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Gráfico 14 – Estimativas de parâmetros – Modalidade | Nota Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 15 – Estimativas de parâmetros – Modalidade | Nota de Formação Específica

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

No que tange ao Turno em que o aluno estudou, os Gráficos 16, 17 e 18 

apresentam, respectivamente, os valores dos parâmetros e intervalos de confiança de 

95% para as variáveis dependentes Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação 

Geral (FG) e Nota de Conhecimento Específico (CE) dos concluintes do curso de 

Administração que participaram do ENADE 2015. Para as três variáveis analisadas, 

foram identificados um desempenho maior para os concluintes do turno vespertino em 

relação aos demais turnos. Os resultados também evidenciam que embora o 

desempenho dos estudantes matriculados no turno matutino indiquem uma melhor 

performance em relação aos alunos do turno noturno, os valores encontrados não 

apresentam significância estatística, pois estão dentro do intervalo de confiança de 

95%. Ainda assim, é possível encontramos semelhanças aos achados no estudo de 

Arias, Walker e Douglas (2004), no qual os estudantes do turno diurno apresentam 

um coeficiente de rendimento melhor que aqueles do turno noturno. Cabe ressaltar 

que no presente estudo, encontramos uma concentração maior de concluintes que 

declararam possuir bolsas do PROUNI e empréstimos do FIES, vinculados ao turno 

da noite. É importante considerar também que no modelo proposto para este trabalho, 

foi realizada uma interação com o Tipo de Bolsa e Financiamento recebido pelo aluno 
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durante o curso com o Turno em que ele esteve matriculado. Outro ponto a ser 

destacado é que um mesmo concluinte pode estar matriculado em mais de um turno. 

Gráfico 16 – Estimativas de parâmetros – Turno | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

Gráfico 17 – Estimativas de parâmetros – Turno | Nota Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 18 – Estimativas de parâmetros – Turno | Nota de Conhecimento Específico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Em relação à Região onde o curso foi ofertado, os Gráficos 19, 20 e 21 

apresentam, respectivamente, os valores dos parâmetros e intervalos de confiança de 

95% para as variáveis dependentes Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação 

Geral (FG) e Nota de Conhecimento Específico (CE) dos estudantes concluintes do 

curso de Administração que participaram do ENADE 2015. Para variável Nota Geral 

da Prova (gráfico 19), observou-se que as regiões Sul e Sudeste, que possuíam a 

maior concentração de Bolsistas do PROUNI e empréstimos do FIES, obtiveram maior 

desempenho em relação à região Centro-Oeste. O mesmo resultado encontrado para 

a variável Nota de Conhecimento Específico (gráfico 21). No que tange à nota de 

Formação Geral (gráfico 20), observou-se que a região Norte obteve um desempenho 

superior às demais, porém, a diferença não é estatisticamente significativa, pois está 

dentro do intervalo de confiança de 95%. Tais resultados são similares aos 

encontrados por Cruz et al. (2012), que observaram um melhor desempenho dos 

concluintes do curso de Ciências Contábeis no ENADE de 2009 nas regiões Sul e 

Sudeste do país, e Bittencourt (2008), que analisou a relação entre os conceitos 

ENADE e o IDD.   

NÃO
MATUTINO

SIM
MATUTINO

NÃO
VESPERTINO

SIM
VESPERTINO

NÃO
NOTURNO

SIM
NOTURNO

Superior 1,183 0,000 -11,797 0,000 3,399 0,000

Inferior -6,214 0,000 -17,495 0,000 -4,191 0,000

B -2,515 0,000 -14,646 0,000 -0,396 0,000

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Turno - CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Superior Inferior B



5
6 

56 

 

 

Gráfico 19 – Estimativas de parâmetros – Região | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Gráfico 20 – Estimativas de parâmetros – Região | Nota de Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 21 – Estimativas de parâmetros – Região | Nota de Formação Específica 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

No que se refere ao fator Sexo, os Gráficos 22, 23 e 24 apresentam, 

respectivamente, os valores dos parâmetros e intervalos de confiança de 95% para 

as variáveis dependentes Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação Geral (FG) e 

Nota de Conhecimento Específico (CE) dos estudantes concluintes do curso de 

Administração que participaram do ENADE 2015. Os resultados encontrados 

apresentaram um menor desempenho das mulheres em relação aos homens que 

realizaram o ENADE de 2015. Tal achado, aplica-se tanto para a Nota Geral do exame 

(gráfico 22) quanto para as Notas de Formação Geral (gráfico 23) e Conhecimento 

Específico (gráfico 24). Tal evidência, é corroborada por Moreira (2011), que 

identificou, no estudo sobre o desempenho dos alunos no ensino superior, que, na 

maioria das situações, as mulheres apresentaram um desempenho menor que o dos 

homens. Cabe destacar que o sexo feminino, conforme observamos na seção 

anterior, foram maioria em número de concluintes que declararam receber bolsa 

PROUNI ou empréstimo do FIES. É importante frisar também que, no modelo proposto 

para este estudo, existe interação entre o sexo do concluinte e o tipo de bolsa e 

financiamento que recebeu durante o curso. 
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Gráfico 22 – Estimativas de parâmetros – Sexo | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Gráfico 23 – Estimativas de parâmetros – Sexo | Nota de Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 24 – Estimativas de parâmetros – Sexo | Nota de Conhecimento Específico. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

No que diz respeito ao fator Idade, os Gráficos 25, 26 e 27 apresentam, 

respectivamente, o desempenho médio para as variáveis Nota Geral (NG), Nota de 

Formação Geral (FG) e Nota de Conhecimento Específico (CE) dos estudantes 

concluintes do curso de Administração que participaram do ENADE 2015. Percebeu-

se nas três variáveis analisadas uma pequena queda no desempenho médio dos 

alunos com o aumentar da idade, indicando que quanto menor a idade, melhor é o 

desempenho médio. Tais resultados são semelhantes aos encontrados por Moriconi 

e Nascimento (2014), que observaram em seus estudos que os concluintes que 

cursaram o ensino superior na idade até 24 anos obtiveram um melhor desempenho. 
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Gráfico 25 – Desempenho médio por Idade | Nota Geral 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Gráfico 26 – Desempenho médio por Idade | Nota Formação Geral 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 27 – Desempenho médio por Idade | Nota Formação Geral 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Para o nível de escolaridade do pai, os Gráficos 28, 29 e 30 apresentam, 

respectivamente, os valores dos parâmetros e intervalos de confiança de 95% para 

as variáveis dependentes Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação Geral (FG) e 

Nota de Conhecimento Específico (CE) dos estudantes concluintes do curso de 

Administração que participaram do ENADE 2015. Para as três variáveis analisadas, 

observou-se valores crescentes, indicando que quanto maior a escolaridade do pai, 

melhor é o desempenho. Cabe ressaltar que para variável de Nota de Formação Geral 

(gráfico 29), que embora os valores não estejam representados de forma ordenada, 

os resultados aparecem no intervalo de confiança de 95%. É importante destacar que 

como observado na seção anterior, os alunos bolsistas do PROUNI e com empréstimo 

do FIES são aqueles cujos pais possuem menores níveis de escolaridade. Os 

resultados encontrados reforçam os estudos de Beltrão e Mandarino (2014) e 

Letichevsky et al. (2016), que analisaram em seus estudos fatores de afluência 

socioeconômica no desempenho dos alunos no ENADE.  
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Gráfico 28 – Estimativas de parâmetros – Escolaridade da Pai | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Gráfico 29 – Estimativas de parâmetros – Escolaridade da Pai | Nota Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015 disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 30 – Estimativas de parâmetros – Escolaridade da Pai | Nota Conhecimento Específico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

No que refere-se ao nível de escolaridade da mãe, os Gráficos 31, 32 e 33 

apresentam, respectivamente, os valores dos parâmetros e intervalos de confiança de 

95% para as variáveis dependentes Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação 

Geral (FG) e Nota de Conhecimento Específico (CE) dos estudantes concluintes do 

curso de Administração que participaram do ENADE 2015. Assim, como observamos 

no nível de escolaridade do pai, os Gráficos indicam uma tendência crescente para as 

três variáveis analisadas, reforçando conjuntamente que quanto maior o nível de 

escolaridade da mãe, melhor é o desempenho do aluno. Nesse sentido, os achados 

para este fator também dão eco ao estudo de Beltrão e Mandarino (2014) e 

Letichevsky et al. (2016), cujos melhores desempenhos são obtidos pelos concluintes 

que possuem maior afluência. Encontramos também na apresentação dos dados 

disponibilizados na seção anterior que os alunos bolsistas do PROUNI e com 

empréstimo do FIES são aqueles cujo nível de escolaridade da mãe está concentrada 

nas menores faixas. 
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Gráfico 31 – Estimativas de parâmetros – Escolaridade da Mãe | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Gráfico 32 – Estimativas de parâmetros – Escolaridade da Mãe | Nota Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 33 – Estimativas de parâmetros – Escolaridade da Mãe | Nota Conhecimento Específico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Com relação à Renda, os Gráficos 34, 35 e 36 apresentam, 

respectivamente, os valores dos parâmetros e intervalos de confiança de 95% para 

as variáveis dependentes Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação Geral (FG) e 

Nota de Conhecimento Específico (CE) dos estudantes concluintes do curso de 

Administração que participaram do ENADE 2015. Os resultados indicaram para as 

três variáveis analisadas que quanto maior a renda, melhor é o desempenho do aluno, 

corroborando com os estudos de Beltrão e Mandarino (2014), cujas evidências 

concluem que, de modo geral, alunos que possuem maior afluência econômica 

gozam, em média, de melhores desempenhos. Observou-se também na seção 

anterior que bolsistas do PROUNI e com empréstimo do FIES são, em sua maioria, 

aqueles declarados na menor faixa de renda.  
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Gráfico 34 – Estimativas de parâmetros – Renda | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

 

Gráfico 35 – Estimativas de parâmetros – Renda | Nota Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 36 – Estimativas de parâmetros – Renda | Nota Conhecimento Específico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Com relação à variável nota de Conhecimento Específico (gráfico 39), 

apenas os Bolsistas PROUNI parcial apresentaram intervalo de confiança que 

continha o zero. Os resultados encontrados para as três variáveis indicam que as 

diferenças entres as modalidades de bolsa e financiamento são pequenas, o que 

reforça o estudo de Letichevsky et al. (2016) sobre as políticas de apoio, no qual 

conclui que além da inclusão de estudantes com uma menor afluência 

socioeconômica em todas as regiões do país, a desigualdade no desempenho destes 

estudantes tem diminuído. É importante registrar que para o modelo criado, foram 

realizadas interações do fator Tipo de Bolsa e Financiamento recebido com os fatores 

Categoria Administrativa, Região em que o curso foi ofertado, Turno e Sexo do 

concluinte. 

 

Gráfico 37 – Estimativas de parâmetros – Tipo de Bolsa ou Financiamento | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 38 – Estimativas de parâmetros – Tipo de Bolsa ou Financiamento | Nota Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Gráfico 39 – Estimativas de parâmetros – Tipo de Bolsa ou Financiamento | Nota Conhecimento 

Específico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Com relação à Interação entre Categoria Administrativa e Tipo de Bolsa ou 

Financiamento recebido pelos alunos, os Gráficos 40, 41 e 42 apresentam, 

respectivamente, a soma dos valores dos parâmetros (principais e os de interação) 

para as variáveis dependentes Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação Geral 

(FG) e Nota de Conhecimento Específico (CE) dos estudantes concluintes do curso 

de Administração que participaram do ENADE 2015. No que se refere às variáveis 

Nota Geral (gráfico 40) e Conhecimento Específico (gráfico 42), observou-se um 

desempenho menor para todas as modalidades de bolsas e financiamento das 

Instituições Públicas e Privadas com Fins Lucrativos em relação às Instituições 

privadas sem fins lucrativos. Para a variável Nota Formação Geral (gráfico 41), 

percebeu-se que o desempenho das Instituições Públicas e Privadas com Fins 

Lucrativos são melhores em relação às Privadas sem Fins Lucrativos apenas nas 

modalidades PROUNI integral e Bolsas do Governo, IES ou outra Entidade. Cabe 

ressaltar que 151 (0,12%) concluintes do curso de Administração, embora 

matriculados em Instituição Pública, declararam ter recebido Bolsa do PROUNI ou 

empréstimo do FIES durante o curso. Desse modo, supõe-se que, em algum momento 

de sua trajetória acadêmica, esses alunos foram beneficiados pelos programas 

correspondentes.   

Gráfico 40 – Estimativas de parâmetros principais + Interação Categoria Administrativa * Tipo de 
Bolsa ou Financiamento | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 41 – Estimativas de parâmetros principais + Interação Categoria Administrativa * Tipo de 
Bolsa ou Financiamento | Nota Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Gráfico 42 – Estimativas de parâmetros principais + Interação Categoria Administrativa * Tipo de 
Bolsa ou Financiamento | Nota Conhecimento Específico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Com relação à Interação entre Turno e Tipo de Bolsa ou Financiamento 

recebido pelos alunos, os Gráficos 43, 44 e 45 apresentam, respectivamente, a soma 

dos valores dos parâmetros (principais e de interações) para as variáveis dependentes 

Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação Geral (FG) e Nota de Conhecimento 

Específico (CE) dos estudantes concluintes do curso de Administração que 

participaram do ENADE 2015. Observamos para as três variáveis que os alunos 

bolsistas do PROUNI e com empréstimo do FIES que estudaram no turno da tarde 

obtiveram um melhor desempenho que os demais alunos matriculados nos demais 

turnos. Notou-se também que, para todas as modalidades, o desempenho dos 

concluintes matriculados no turno vespertino é melhor que os dos demais turnos, 

assim como o desempenho dos alunos do turno matutino é melhor que o do turno da 

noite.   

 

Gráfico 43 – Estimativas de parâmetros principais +Interação Turno * Tipo de Bolsa ou 
Financiamento | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015 disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 44 – Estimativas de parâmetros principais + Interação Turno * Tipo de Bolsa ou 
Financiamento | Nota Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015 disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

 

Gráfico 45 – Estimativas de parâmetros principais + Interação Turno * Tipo de Bolsa ou 
Financiamento | Nota Conhecimento Específico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015 disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Com relação à Interação entre Região e Tipo de Bolsa ou Financiamento 

recebido pelos alunos, os Gráficos 46, 47 e 48 apresentam, respectivamente, a soma 

dos valores dos parâmetros (principais e de interação) para as variáveis dependentes 

Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação Geral (FG) e Nota de Conhecimento 

Específico (CE) dos estudantes concluintes do curso de Administração que 

participaram do ENADE 2015. Observou-se nas variáveis Nota Geral (gráfico 46) e 

Nota de Conhecimento Específico (gráfico 48) que os bolsistas do PROUNI e com 

empréstimo do FIES da região Norte foram aqueles que apresentaram o melhor 

desempenho em relação às demais regiões e modalidades de bolsas e financiamento. 

Para a variável Nota de Formação Geral, (gráfico 47) os bolsistas do PROUNI das 

regiões Sul, Sudeste e Nordeste obtiveram um melhor desempenho em relação à 

região Centro-Oeste e Norte. Importante destacar aqui o baixo desempenho dos 

concluintes que “declararam não receber nenhum benefício, pois estudaram em curso 

gratuito”. O desempenho desses alunos foi pior em todas as regiões do país em 

relação aos demais alunos, tanto na Nota Geral do exame quanto nas Notas de 

Formação geral e Conhecimento Específico.  

Gráfico 46 – Estimativas de parâmetros principais + Interação Região * Tipo de Bolsa ou 
Financiamento | Nota Geral 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015 disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

 

Nenhum,
pois meu
curso é
gratuito

Nenhum,
embora

meu curso
não seja
gratuito

ProUni
integral

ProUni
parcial

FIES,
apenas

Bolsa do
Governo,
da Propria

IES ou
outra

entidade

Financiam
ento

Bancário
ou da

Própria
IES

Norte -12,790 0,510 2,048 1,722 0,531 -1,450 0,000

Nordeste -10,697 -5,265 -0,975 -2,326 -4,144 -3,352 0,000

Sudeste -8,789 -3,134 -1,737 -3,168 -3,632 -2,147 0,000

Sul -8,630 -3,044 -3,092 -2,516 -3,108 -1,494 0,000

Centro-oeste -12,592 -5,546 -5,850 -5,359 -6,404 -4,019 0,000

-14,0
-12,0
-10,0

-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0

Região x Tipo de Bolsa - NOTA  GERAL 



7
5 

75 

 

 

Gráfico 47 – Estimativas de parâmetros principais + Interação Região * Tipo de Bolsa ou 
Financiamento | Nota Formação Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

 

 

Gráfico 48 – Estimativas de parâmetros principais + * Tipo de Bolsa ou Financiamento | Nota 
Conhecimento Específico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Nenhum,
pois meu
curso é
gratuito

Nenhum,
embora

meu curso
não seja
gratuito

ProUni
integral

ProUni
parcial

FIES,
apenas

Bolsa do
Governo,
da Propria

IES ou
outra

entidade

Financiam
ento

Bancário
ou da

Própria
IES

Norte -5,934 -0,472 -0,431 -0,275 -1,612 -3,579 0,000

Nordeste -5,877 -3,147 8,045 2,951 -3,266 1,748 0,000

Sudeste -5,620 -1,015 7,192 2,486 -2,938 3,181 0,000

Sul -5,760 -1,350 6,093 2,334 -3,094 3,582 0,000

Centro-oeste -8,156 -3,751 3,928 -0,176 -5,840 1,262 0,000

-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0

Região x Tipo de Bolsa - NOTA FORMAÇÃO GERAL 

Nenhum,
pois meu
curso é
gratuito

Nenhum,
embora

meu curso
não seja
gratuito

ProUni
integral

ProUni
parcial

FIES,
apenas

Bolsa do
Governo,
da Propria

IES ou
outra

entidade

Financiam
ento

Bancário
ou da

Própria
IES

Norte -15,083 0,837 2,878 2,388 1,247 -0,738 0,000

Nordeste -12,313 -5,984 -3,991 -4,096 -4,440 -5,064 0,000

Sudeste -9,855 -3,853 -4,721 -5,065 -3,867 -3,933 0,000

Sul -9,598 -3,621 -6,162 -4,147 -3,116 -3,197 0,000

Centro-oeste -8,156 -3,751 3,928 -0,176 -5,840 1,262 0,000

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Região x Tipo de Bolsa - NOTA CONHECIMENTO ESPECÍFICO



7
6 

76 

 

 

Com relação à Interação entre Sexo e Tipo de Bolsa ou Financiamento 

recebido pelos alunos, os Gráficos 49, 50 e 51 apresentam, respectivamente, a soma 

dos valores dos parâmetros (principais e de interação) para as variáveis dependentes 

Nota Geral da Prova (NG), Nota de Formação Geral (FG) e Nota de Conhecimento 

Específico (CE) dos estudantes concluintes do curso de Administração que 

participaram do ENADE 2015. Percebeu-se nas variáveis Nota Geral (gráfico 49) e 

Nota de Conhecimento Específico (gráfico 51) que o desempenho das mulheres 

concluintes é menor que o dos homens em todas as modalidades de bolsas e 

financiamento. Na variável nota de Formação Geral (gráfico 50), observou-se que as 

mulheres concluintes, bolsistas do PROUNI integral, alcançaram um maior 

desempenho em relação aos homens correspondentes. 

 

Gráfico 49 – Estimativas de parâmetros principais + Interação Sexo * Tipo de Bolsa ou 

Financiamento | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015 disponibilizados pelo 
INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 50 – Estimativas de parâmetros – Sexo * Tipo de Bolsa ou Financiamento | Nota Formação 
Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015 disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 

Gráfico 51 – Estimativas de parâmetros principais + Interação Sexo * Tipo de Bolsa ou 

Financiamento | Nota Conhecimento Específico 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

Nenhum,
pois meu
curso é
gratuito

Nenhum,
embora

meu curso
não seja
gratuito

ProUni
integral

ProUni
parcial

FIES,
apenas

Bolsa do
Governo,
da Propria

IES ou
outra

entidade

Financiam
ento

Bancário
ou da

Própria IES

Feminino -8,821 -4,522 1,739 -1,131 -7,005 -0,184 0,000

Masculino -8,156 -3,751 3,928 -0,176 -5,840 1,262 0,000

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Interação Sexo Feminino x Tipo de Bolsa e Financiamento - NOTA 
FORMAÇÃO GERAL

Nenhum,
pois meu
curso é
gratuito

Nenhum,
embora

meu
curso não

seja
gratuito

ProUni
integral

ProUni
parcial

FIES,
apenas

Bolsa do
Governo,

da
Propria
IES ou
outra

entidade

Financia
mento

Bancário
ou da

Própria
IES

Feminino -15,474 -7,359 -11,539 -8,845 -8,314 -7,901 0,000

Masculino -8,156 -3,751 3,928 -0,176 -5,840 1,262 0,000

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Tí
tu

lo
 d

o
 E

ix
o

Interação Sexo Feminino x Tipo de Bolsa e Financiamento - NOTA 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO



7
8 

78 

 

 

 

4.3. Análise dos resíduos e ajuste do modelo 

A análise dos resíduos é uma das principais ferramentas para verificar a 

adequação de um modelo. Os MLG possuem quatro tipos de resíduos aptos a avaliar 

o ajuste do modelo. São eles o desvio residual, Resíduo de Pearson, Resíduo da 

desviância e Resíduo de verossimilhança. Desses, utilizamos o resíduo de Pearson, 

que possui uma estatística muito utilizada para avaliar o ajuste do modelo, conhecido 

como Qui-quadrado 𝜒z, capaz de comparar  a distribuição observada com a definida  

pelo modelo representada pela seguinte expressão 𝜒2=Σ(y – μ)2/v(μ), onde v(μ) é a 

função de variância estimada para distribuição em questão. Desse modo, pode-se 

dizer que a estatística de Pearson ou Qui-quadrado 𝜒2 é a soma dos resíduos de 

Pearson para cada observação. Russo (2002) afirma que um modelo que se ajuste 

bem aos dados possui Qui-quadrado 𝜒 2 aproximadamente igual ao seu grau de 

liberdade (gl), ou seja, 𝜒 2/gl ~ 1. Do contrário, pode-se dizer que o modelo é 

inadequado, podendo tratar-se de um problema de dispersão. 

 Neste sentido, a qualidade dos resíduos pode ser avaliada graficamente, 

analisando-se a existência de alguma estrutura identificável na relação entre o valor 

ajustado (x) e o resíduo (y). Nos modelos escolhidos para este estudo, percebe-se 

que os dados estão dispostos em uma nuvem (gráfico 52), sem nenhuma estrutura. 

Cabe registrar que nos resíduos referentes à Nota de Formação Geral (gráfico 53), 

observamos alguma estrutura (reta de inclinação negativa) ocasionada pela nota 0, 

obtida por alguns alunos que deixaram questões discursivas em branco. Na variável 

de Nota de Conhecimento Específico (gráfico 54), também encontramos, embora 

menor, uma estrutura ocasionada pelo mesmo motivo mencionado. 
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Gráfico 52 – Análise de Resíduos | Nota Geral 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 

 
 

Gráfico 53 – Análise de Resíduos | Formação Geral

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015 disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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Gráfico 54 – Análise de Resíduos | Nota Conhecimento Específico 

 
 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Microdados do ENADE 2015, disponibilizados pelo 

INEP/MEC. Disponível em http://portal.inep.gov.br/microdados 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa de Financiamento Estudantil – FIES – e o Programa 

Universidades para Todos – PROUNI – são políticas públicas prioritárias do 

governo federal no âmbito da educação, tendo como objetivo democratizar o 

acesso dos estudantes de baixa renda à educação superior em Instituições de 

Ensino Privadas, seja por meio de Bolsa ou Financiamento. Os dados divulgados 

pelo Censo da Educação Superior nos últimos anos não deixam dúvidas de que 

ambos os programas contribuíram para a expansão de ingressantes no Ensino 

Superior, viabilizando assim, que uma determinada parcela da população, por 

muito tempo excluída, tivesse acesso ao ensino superior. Todavia, esse 

fenômeno que não é puramente social, trouxe com ele a necessidade de 

averiguar o desempenho e o perfil socioeconômico desses estudantes.   

Neste sentido, a contribuição desses programas em garantir a diretriz 

de qualidade definida pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior foi 

o objeto deste estudo, utilizando os resultados individuais dos concluintes do 

curso de Administração no ENADE de 2015, de modo a comparar o nível de 

proficiência atingida por aqueles que foram beneficiados pelos programas 

PROUNI e FIES. Para tal, foram considerados fatores de afluência 

socioeconômica, institucionais e pessoais que tivessem alguma relação com o 

desempenho no ENADE, conforme levantado na revisão da literatura. Para os 

fatores de afluência socioeconômica, percebemos que o perfil do concluinte 

bolsista do PROUNI ou com empréstimo do FIES foi de um estudante cuja maioria 

concluiu todo o ensino médio em escola pública, e que o nível de escolaridade 

dos pais e a renda familiar declarada eram menores em relação aos demais 

alunos. Ademais, evidenciamos que os referidos concluintes, em sua maioria, 

estavam matriculados em cursos da região Sudeste. No que tange aos fatores 

Institucionais, identificamos que estes alunos estavam vinculados em sua maioria 

em Faculdades e Universidades com fins lucrativos, matriculados no turno da 

noite e em cursos de modalidade presencial. No que concerne aos fatores 

pessoais, observamos que o sexo feminino foi maioria entre os estudantes 

concluintes do curso de Administração, assim como nas modalidades de bolsa 

do PROUNI e empréstimo do FIES, e que a média de idade desses alunos era 

de, aproximadamente, 27 anos.  
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Diante do exposto, as análises realizadas pelo modelo proposto para 

a pesquisa evidenciaram que os fatores de afluência socioeconômica possuem 

relação com o desempenho do aluno. Aqueles que possuíam menor renda, 

menor nível de escolaridade dos pais e concluíram seus estudos em escolas 

públicas obtiveram um desempenho menor que os demais. Todavia, cabe 

ressaltar que encontramos para os alunos bolsistas do PROUNI um desempenho 

similar aos demais alunos que não foram beneficiados por este programa e que, 

em alguns casos, considerando as interações estimadas, o desempenho foi 

melhor do que os de concluintes em IES Públicas, corrigido pelos fatores 

socioeconômicos. No que tange aos resultados encontrados para os alunos 

concluintes que receberam empréstimo do FIES, observamos na maioria das 

interações estimadas um desempenho menor em relação aos demais alunos, o 

que reforça o estudo de McCowan (2007) de que famílias menos afluentes 

financeiramente são relutantes em acumular dívidas maiores que o rendimento, 

assumindo, assim, dívidas com Instituições de baixa qualidade e custo.   

De modo geral, pode-se inferir que as políticas públicas FIES e 

PROUNI, objeto de estudo deste trabalho, estão contribuindo não só com a 

expansão e inclusão de estudantes com menor afluência socioeconômica no 

Ensino Superior mas também têm possibilitado que estes alunos obtenham um 

nível de proficiência similar a dos seus colegas de curso que não receberam tais 

benefícios, cooperando, assim, para efetivar a diretriz de qualidade estabelecida 

pelo MEC. Cabe destacar que os resultados apresentados neste estudo refletem 

apenas o desempenho obtido pelos alunos concluintes do curso de 

Administração para o ano de 2015, podendo haver um viés na análise da taxa de 

sucesso diferenciada entre os diferentes grupos de bolsistas e não bolsistas, com 

financiamento e sem financiamento.  

É importante registrar que dos 85.400 alunos que declararam ter 

concluído o ensino médio “todo em escola pública”, apenas 7.778, ou seja, 9% 

conseguiram ingressar no ensino superior público (tabela com esses números 

encontra-se no anexo deste trabalho – Informações das variáveis categóricas). 

Os demais 77.622 ingressaram em Instituições privadas, sendo 27.031 (35%) 

com bolsas do PROUNI ou empréstimo do FIES. Tais números evidenciam que 

o acesso ao Ensino Superior do estudante com menor afluência econômica, em 
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grande parte, vem se concretizando por meio das Instituições Privadas, e, 

significativamente, providos por políticas afirmativas. Assim, é necessário que 

algumas políticas públicas para educação sejam mais direcionadas para a 

educação básica pública, de modo a possibilitar que mais jovens oriundos do 

ensino público possam ingressar também no ensino superior público em 

condições iguais àqueles que puderam estudar nos melhores colégios do país ou 

do exterior. 

Por fim, sugere-se que novas investigações possam contribuir para um 

melhor debate sobre estas políticas. Neste sentido, com base nos resultados 

colhidos por esta pesquisa, propõem-se, para estudos futuros, uma análise 

comparativa com dos resultados obtidos pelos concluintes de Administração nos 

anos de 2012, 2015 e 2018, de forma a levantar questionamentos que podem e 

devem ser aprofundados sobre as variáveis que realmente são importantes para 

a qualidade da educação superior no Brasil.  
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Ministério da Educação 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
Diretoria de Avaliação da Educação Superior 
Coordenação-Geral do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
 
 

QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE 2015 
 
Caro (a) estudante, 
 
 Este questionário constitui um instrumento importante para compor o perfil socioeconômico e 
acadêmico dos participantes do ENADE e uma oportunidade para você avaliar diversos aspectos do seu curso 
e formação. 

Sua contribuição é extremamente relevante para melhor conhecermos como se constrói a qualidade 
da educação superior no país. As respostas às questões serão analisadas em conjunto, preservando o sigilo da 
identidade dos participantes. 

Para responder, basta clicar sobre a alternativa desejada. No final de cada página, ao pressionar um 
dos botões “Próximo” ou “Anterior”, o sistema gravará a resposta no banco de dados, que poderá ser 
modificado a qualquer tempo. O questionário será enviado ao Inep apenas quando, na última página, for 
acionado o botão "Finalizar”, indicando o preenchimento total do questionário. Ao final, será possível 
visualizar seu local e horário da prova. 

 
Agradecemos a sua colaboração! 

 

1. Qual o seu estado civil?  
A  (    ) Solteiro(a). 
B  (    ) Casado(a). 
C  (    ) Separado(a) judicialmente/divorciado(a). 
D  (    ) Viúvo(a). 
E  (    ) Outro. 

2. Como você se considera? 
A  (    ) Branco(a). 
B  (    ) Negro(a). 
C  (    ) Pardo(a)/mulato(a). 
D  (    ) Amarelo(a) (de origem oriental). 
E  (    ) Indígena ou de origem indígena. 

3. Qual a sua nacionalidade? 
A  (    ) Brasileira. 
B  (    ) Brasileira naturalizada. 
C  (    ) Estrangeira. 

4. Até que etapa de escolarização seu pai concluiu? 
A  (    ) Nenhuma. 
B  (    ) Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série). 
C  (    ) Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série). 
D  (    ) Ensino Médio. 
E  (    ) Ensino Superior - Graduação. 
F  (    ) Pós-graduação. 

5. Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu?  
A  (    ) Nenhuma. 
B  (    ) Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série). 
C  (    ) Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série). 
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D  (    ) Ensino médio. 
E  (    ) Ensino Superior - Graduação. 
F  (    ) Pós-graduação. 

6. Onde e com quem você mora atualmente? 
A  (    ) Em casa ou apartamento, sozinho. 
B  (    ) Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes. 
C  (    ) Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos. 
D  (    ) Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república). 
E  (    ) Em alojamento universitário da própria instituição. 
F  (    ) Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro). 

7. Quantas pessoas da sua família moram com você? Considere seus pais, irmãos, cônjuge, filhos e outros 
parentes que moram na mesma casa com você. 
A  (    ) Nenhuma. 
B  (    ) Uma. 
C  (    ) Duas. 
D  (    ) Três. 
E  (    ) Quatro. 
F  (    ) Cinco. 
G  (    ) Seis. 
H  (    ) Sete ou mais. 

8. Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos?  
A  (    ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.086,00). 
B  (    ) De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.086,01 a R$ 2.172,00). 
C  (    ) De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.172,01 a R$ 3.258,00). 
D  (    ) De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.258,01 a R$ 4.344,00). 
E  (    ) De 6 a 10 salários mínimos (R$ 4.344,01 a R$ 7.240,00). 
F  (    ) De 10 a 30 salários mínimos (R$ 7.240,01 a R$ 21.720,00). 
G  (    ) Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 21.720,01). 

9. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)? 
A  (    ) Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais. 
B  (    ) Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas. 
C  (    ) Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar meus gastos. 
D  (    ) Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos. 
E  (    ) Tenho renda e contribuo com o sustento da família. 
F  (    ) Sou o principal responsável pelo sustento da família. 

10. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou bolsas)? 
A  (    ) Não estou trabalhando. 
B  (    ) Trabalho eventualmente. 
C  (    ) Trabalho até 20 horas semanais. 
D  (    ) Trabalho de 21 a 39 horas semanais. 
E  (    ) Trabalho 40 horas semanais ou mais. 

11. Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento do curso você recebeu para custear todas ou a maior 
parte das mensalidades? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração. 
A  (    ) Nenhum, pois meu curso é gratuito. 
B  (    ) Nenhum, embora meu curso não seja gratuito. 
C  (    ) ProUni integral. 
D  (    ) ProUni parcial, apenas. 
E  (    ) FIES, apenas. 
F  (    ) ProUni Parcial e FIES. 
G  (    ) Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou municipal. 
H  (    ) Bolsa oferecida pela própria instituição. 
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I  (    )  Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG, outra). 
J  (    ) Financiamento oferecido pela própria instituição. 
K  (    ) Financiamento bancário. 

12. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio permanência? No caso de haver 
mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração. 
A  (    ) Nenhum. 
B  (    ) Auxílio moradia. 
C  (    ) Auxílio alimentação. 
D  (    ) Auxílio moradia e alimentação. 
E  (    ) Auxílio Permanência. 
F  (    ) Outro tipo de auxílio. 

13. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? No caso de haver 
mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração. 
A  (    ) Nenhum. 
B  (    ) Bolsa de iniciação científica. 
C  (    ) Bolsa de extensão. 
D  (    ) Bolsa de monitoria/tutoria. 
E  (    ) Bolsa PET. 
F  (    ) Outro tipo de bolsa acadêmica. 

14. Durante o curso de graduação você participou de programas e/ou atividades curriculares no exterior?  
A  (    ) Não participei. 
B  (    ) Sim, Programa Ciência sem Fronteiras. 
C  (    ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Federal (Marca; Brafitec; PLI; outro). 
D  (    ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Estadual.   
E  (    ) Sim, programa de intercâmbio da minha instituição. 
F  (    ) Sim, outro intercâmbio não institucional. 

15. Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social?  
A  (    ) Não. 
B  (    ) Sim, por critério étnico-racial. 
C  (    ) Sim, por critério de renda. 
D  (    ) Sim, por ter estudado em escola pública ou particular com bolsa de estudos. 
E  (    ) Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores. 
F  (    ) Sim, por sistema diferente dos anteriores. 

16. Em que unidade da Federação você concluiu o ensino médio? 
(    ) AC 
(    ) AL 
(    ) AM 
(    ) AP 
(    ) BA 
(    ) CE 

(    ) DF 
(    ) ES 
(    ) GO 
(    ) MA 
(    ) MG 
(    ) MS 

(    ) MT 
(    ) PA 
(    ) PB 
(    ) PE 
(    ) PI 
(    ) PR 

(    ) RJ 
(    ) RN 
(    ) RO 
(    ) RR 
(    ) RS 
(    ) SC 

(    ) SE 
(    ) SP 
(    ) TO 
(    ) Não se aplica 

17. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?  
A  (    ) Todo em escola pública. 
B  (    ) Todo em escola privada (particular). 
C  (    ) Todo no exterior. 
D  (    ) A maior parte em escola pública. 
E  (    ) A maior parte em escola privada (particular). 
F  (    ) Parte no Brasil e parte no exterior. 

18. Qual modalidade de ensino médio você concluiu?  
A  (    ) Ensino médio tradicional. 
B  (    ) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, outro). 
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C  (    ) Profissionalizante magistério (Curso Normal). 
D  (    ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo. 
E  (    ) Outra modalidade. 

19.  Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação? 
A (    ) Ninguém. 
B (    ) Pais. 
C (    ) Outros membros da família que não os pais. 
D (    ) Professores. 
E (    ) Líder ou representante religioso. 
F (    ) Colegas/Amigos. 
G (    ) Outras pessoas. 

20.  Algum dos grupos abaixo foi determinante para você enfrentar dificuldades durante seu curso superior e 
concluí-lo? 
A (    ) Não tive dificuldade. 
B (    ) Não recebi apoio para enfrentar dificuldades. 
C (    ) Pais. 
D (    ) Avós. 
E (    ) Irmãos, primos ou tios. 
F (    ) Líder ou representante religioso. 
G (    ) Colegas de curso ou amigos. 
H (    ) Professores do curso. 
I (    ) Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES. 
J (    ) Colegas de trabalho. 
K (    ) Outro grupo. 

21. Alguém em sua família concluiu um curso superior?  
A  (    ) Sim. 
B  (    ) Não. 

22.  Excetuando-se os livros indicados na bibliografia do seu curso, quantos livros você leu neste ano? 
A  (    ) Nenhum. 
B  (    ) Um ou dois. 
C  (    ) De três a cinco. 
D  (    ) De seis a oito. 
E  (    ) Mais de oito. 

23. Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedicou aos estudos, excetuando as horas de aula? 
A  (    ) Nenhuma, apenas assisto às aulas. 
B  (    ) De uma a três. 
C  (    ) De quatro a sete. 
D  (    ) De oito a doze. 
E  (    ) Mais de doze. 

24. Você teve oportunidade de aprendizado de idioma estrangeiro na Instituição? 
A  (    ) Sim, somente na modalidade presencial. 
B  (    ) Sim, somente na modalidade semipresencial. 
C  (    ) Sim, parte na modalidade presencial e parte na modalidade semipresencial. 
D (    ) Sim, na modalidade a distância. 
E  (    ) Não. 

25. Qual o principal motivo para você ter escolhido este curso? 
A (    ) Inserção no mercado de trabalho. 
B (    ) Influência familiar. 
C (    ) Valorização profissional. 
D (    ) Prestígio Social. 



5 
 

E (    ) Vocação. 
F (    ) Oferecido na modalidade a distância. 
G (    ) Baixa concorrência para ingresso. 
H (    ) Outro motivo. 

26. Qual a principal razão para você ter escolhido a sua instituição de educação superior? 
A (    ) Gratuidade. 
B (    ) Preço da mensalidade. 
C (    ) Proximidade da minha residência. 
D (    ) Proximidade do meu trabalho. 
E (    ) Facilidade de acesso. 
F (    ) Qualidade/reputação. 
G (    ) Foi a única onde tive aprovação. 
H (    ) Possibilidade de ter bolsa de estudo. 
I (    ) Outro motivo. 
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A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de 1 (discordância total) a 6 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “Não sei responder” e, quando considerar não pertinente ao seu curso, 
assinale “Não se aplica”. 
 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA/INFRAESTRUTURA E 
INSTALAÇÕES FÍSICAS/OPORTUNIDADES DE AMPLIAÇÃO DA 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

1 ⃝  Discordo 
Totalmente  

2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 
6 ⃝  Concordo 

Totalmente 

 27. As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação 
integral, como cidadão e profissional. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

28. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso 
favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de 
iniciação profissional.  

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

29. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram 
você a aprofundar conhecimentos e desenvolver 
competências reflexivas e críticas. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

30. O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras. 
1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 

(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

31. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua 
consciência ética para o exercício profissional. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

32. No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em 
equipe. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

33. O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

34. O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de 
pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para 
problemas da sociedade. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

35. O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

36. O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

37. As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam 
você a estudar e aprender. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

38. Os planos de ensino apresentados pelos professores 
contribuíram para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas e para seus estudos. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  
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39. As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos 
planos de ensino contribuíram para seus estudos e 
aprendizagens. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

40. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades relacionadas ao processo de 
formação. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

41. A coordenação do curso esteve disponível para orientação 
acadêmica dos estudantes.  

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

42. O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos 
estudos. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

43. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
participarem de programas, projetos ou atividades de 
extensão universitária. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

44. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

45. O curso ofereceu condições para os estudantes participarem 
de eventos internos e/ou externos à instituição. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

46. A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes 
atuarem como representantes em órgãos colegiados. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

47. O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico 
com atividades práticas. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

48. As atividades práticas foram suficientes para relacionar os 
conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua 
formação profissional. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

49. O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou 
contemporâneos em sua área de formação.  

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

50. O estágio supervisionado proporcionou experiências 
diversificadas para a sua formação. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

51. As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão 
de curso contribuíram para qualificar sua formação 
profissional 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

52. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
realizarem intercâmbios e/ou estágios no país. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

53. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes 
realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  
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54. Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso 
(disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

55. As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso 
foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados 
pelos professores. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

56. Os professores apresentaram disponibilidade para atender os 
estudantes fora do horário das aulas. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

57. Os professores demonstraram domínio dos conteúdos 
abordados nas disciplinas. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

58. Os professores utilizaram tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) como estratégia de ensino (projetor 
multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de 
aprendizagem). 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

59. A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários 
para o apoio administrativo e acadêmico. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

60. O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os 
estudantes. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

61. As condições de infraestrutura das salas de aula foram 
adequadas. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

62. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas 
práticas foram adequados para a quantidade de estudantes. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

63. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas 
foram adequados ao curso. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

64. A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os 
estudantes necessitaram. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

65. A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso 
a obras disponíveis em acervos virtuais. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

66. As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala 
de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito à 
diversidade. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

67. A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de 
interação social. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  

68. A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em 
condições adequadas que atenderam as necessidades dos 
seus usuários. 

1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6 ⃝ 
(  ) Não sei responder 
(  ) Não se aplica  
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Nome Tipo Tamanho Descrição Categorias OBS

nu_ano Numérica 4 Ano de realização do exame -

co_grupo Numérica 3 Código da Área de enquadramento do curso no Enade

1 = ADMINISTRAÇÃO

2 = DIREITO

13 = CIÊNCIAS ECONÔMICAS

18 = PSICOLOGIA

22 = CIÊNCIAS CONTÁBEIS

26 = DESIGN

29 = TURISMO

67 = SECRETARIADO EXECUTIVO

81 = RELAÇÕES INTERNACIONAIS

83 = TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA

84 = TECNOLOGIA EM MARKETING

85 = TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS

86 = TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

87 = TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA

88 = TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA

93 = TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL

94 = TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA

100 = ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

101 = TEOLOGIA

102 = TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR

103 = TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES

104 = TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO

105 = TECNOLOGIA EM GESTÃO DA QUALIDADE

106 = TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA

803 = JORNALISMO

804 = PUBLICIDADE E PROPAGANDA
co_ies Numérica 8 Código da IES (e-Mec) -

co_catad Numérica 5 Código da categoria administrativa da IES

93 = Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal 

115 = Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual

116 = Pessoa Jurídica de Direito Público - Municipal

118 = Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil

121 = Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação

10001 = Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual

10002 = Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal

10003 = Pessoa Jurídica de Direito Público - Municipal

10004 = Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Associação de Utilidade Pública

10005 = Privada com fins lucrativos

10006 = Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial

10007 = Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Associação de Utilidade Pública

10008 = Privada sem fins lucrativos

10009 = Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Sociedade

co_orgac Numérica 5 Código da organização acadêmica da IES

10019 = Centro Federal de Educação Tecnológica

10020 = Centro Universitário

10022 = Faculdade 

10026 = Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

10028 = Universidade

co_munic_curso Numérica 7 Código do município de funcionamento do curso Ver tabela de MUNICÍPIOS

DICIONÁRIO DE VARIÁVEIS - ENADE 2014
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co_uf_curso Numérica 2 Código da UF de funcionamento do curso

11 = Rondônia (RO)                     28 = Sergipe (SE)

12 = Acre (AC)                            29 = Bahia (BA)

13 = Amazonas (AM)                  31 = Minas gerais (MG)

14 = Roraima (RR)                       32 = Espírito santo (ES)

15 = Pará (PA)                             33 = Rio de janeiro (RJ)

16 = Amapa (AP)                         35 = São paulo (SP)

17 = Tocantins (TO)                     41 = Paraná (PR)

21 = Maranhão (MA)                    42 = Santa catarina (SC)

22 = Piauí (PI)                                43 = Rio grande do sul (RS)

23 = Ceará (CE)                            50 = Mato grosso do sul (MS)

24 = Rio grande do norte (RN)      51 = Mato grosso (MT)

25 = Paraíba (PB)                          52 = Goiás (GO)

26 = Pernambuco (PE)                  53 = Distrito federal (DF)

27 = Alagoas (AL)

co_regiao_curso Numérica 1 Código da região de funcionamento do curso

1 = Norte

2 = Nordeste

3 = Sudeste

4 = Sul

5 = Centro-Oeste

co_curso Numérica 7 Código do curso no Enade

0 = EaD

1 = Presencial

nu_idade Numérica 3 Idade do inscrito em 22/11/2015 -

tp_sexo Caracter 1 Sexo do inscrito
M = Masculino

F = Feminino

ano_fim_2g Numérica 4 Ano de conclusão do 2º grau -

ano_in_grad Numérica 4 Ano de início da graduação -

tp_semestre Caracter 1 Semestre de graduação
1 = 1º semestre

2 = 2º semestre

in_matutino Caracter 1 Indicador de turno matutino
0 = Não

1 = Sim

in_vespertino Caracter 1 Indicador de turno vespertino
0 = Não

1 = Sim

in_noturno Caracter 1 Indicador de turno noturno
0 = Não

1 = Sim

id_status Numérica 1 Indicativo de inscrito regular ou irregular

0 = Implantado sem liminar

1 = Regular

2 = Irregular

6 = Ação judicial

amostra Caracter 1 Indicativo de estudante selecionado para a amostra

0 = Estudante não selecionado

1 = Estudante selecionado

9 = Estudante não selecionado e implantado com ou sem liminar

tp_inscricao Numérica 1 Indicador de concluinte / ingressante
0 = Concluinte

1 = Ingressante

tp_def_fis Numérica 1 Indicador de deficiência física

0 = Nenhum

1 = Sala no térreo

5 = Auxílio para transcrição

3 = Mesa adaptada para cadeira de rodas

6 = Carteira para canhoto

7 = Amamentação

tp_def_vis Numérica 2 Indicador de deficiência visual

0 = Nenhum

8 = Prova em braile

9 = Prova ampliada

10 = Auxílio para leitura/escrita - ledor

co_modalidade Numérica 1 Modalidade de Ensino
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tp_def_aud Numérica 2 Indicador de deficiência auditiva

0 = Nenhum

11 = Intérprete de Sinal - Libras

12 = Leitura labial

nu_item_ofg Numérica 1 Quantidade de itens da parte objetiva de Formação Geral -

nu_item_ofg_z Numérica 1
Quantidade de itens da parte objetiva de Formação Geral que 

foram excluídos devido a anulação
-

nu_item_ofg_x Numérica 1

Quantidade de itens da parte objetiva de Formação Geral que 

foram  excluídos devido ao coeficiente pontobisserial menor que 

0,20

-

nu_item_ofg_n Numérica 1
Quantidade de itens da parte objetiva de Formação Geral que não 

se aplicam ao grupo de curso
-

vt_gab_ofg_orig Caracter 8 Vetor que representa o gabarito original de Formação Geral
Z = Questão excluída devido a anulação

N =  Questão não se aplica ao grupo de curso

vt_gab_ofg_fin Caracter 8 Vetor que representa o gabarito final de Formação Geral

Z = Questão excluída devido a anulação

X = Questão excluída devido ao coeficiente pontobisserial menor que 0,20

N =  Questão não se aplica ao grupo de curso

nu_item_oce Numérica 2 Quantidade de itens da parte objetiva de Componente Específico -

nu_item_oce_z Numérica 2
Quantidade de itens da parte objetiva de Componente Específico 

que foram excluídos devido a anulação
-

nu_item_oce_x Numérica 2

Quantidade de itens da parte objetiva de Componente Específico 

que foram  excluídos devido ao coeficiente pontobisserial menor 

que 0,20

-

nu_item_oce_n Numérica 2
Quantidade de itens da parte objetiva de Componente Específico 

que não se aplicam ao grupo de curso
-

vt_gab_oce_orig Caracter 27
Vetor que representa o gabarito original de Componente 

Específico

Z = Questão excluída devido a anulação

N =  Questão não se aplica ao grupo de curso

vt_gab_oce_fin Caracter 27 Vetor que representa o gabarito final de Componente Específico

Z = Questão excluída devido a anulação

X = Questão excluída devido ao coeficiente pontobisserial menor que 0,20

N =  Questão não se aplica ao grupo de curso

tp_pres Numérica 3 Tipo de presença

111 = Aluno não selecionado

222 = Ausente

334 = Aluno fora do cadastro e implantado sem liminar (participação indevida)

555 = Presente

556 = Presente com resultado desconsiderado devido a problemas administrativos

999 = Aluno fora do cadastro e implantado com liminar

tp_pr_ger Numérica 3 Tipo de presença na prova

111 = Aluno não selecionado

222 = Ausente

333 = Prova objetiva e discursiva em branco

444 = Protesto

555 = OK (555 em uma das partes da prova)

556 = Resultado desconsiderado devido a problemas administrativos

666 = Prova anulada

888 = Prova não realizada por problemas administrativos

tp_pr_ob_fg Numérica 3 Tipo de presença na parte objetiva na formação geral

111 = Aluno não selecionado

222 = Ausente

333 = Prova em branco

444 = Protesto

555 = OK

556 = Resultado desconsiderado devido a problemas administrativos

666 = Prova anulada

888 = Prova não realizada por problemas administrativos
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tp_pr_di_fg Numérica 3 Tipo de presença na parte discursiva na formação geral

111 = Aluno não selecionado

222 = Ausente

333 = Prova em branco

444 = Protesto

555 = OK

556 = Resultado desconsiderado devido a problemas administrativos

666 = Prova anulada

888 = Prova não realizada por problemas administrativos

tp_pr_ob_ce Numérica 3 Tipo de presença na parte objetiva no componente específico

111 = Aluno não selecionado

222 = Ausente

333 = Prova em branco

444 = Protesto

555 = OK

556 = Resultado desconsiderado devido a problemas administrativos

666 = Prova anulada

888 = Prova não realizada por problemas administrativos

tp_pr_di_ce Numérica 3 Tipo de presença na parte discursiva no componente específico

111 = Aluno não selecionado

222 = Ausente

333 = Prova em branco

444 = Protesto

555 = OK

556 = Resultado desconsiderado devido a problemas administrativos

666 = Prova anulada

888 = Prova não realizada por problemas administrativos

tp_sfg_d1 Numérica 3 Situação da questão 1 da parte discursiva da formação geral

111 = Aluno não selecionado

222 = Ausente

333 = Questão em branco

335 = Questão nula

336 = Questão desconsiderada

444 = Protesto

555 = OK

556 = Resultado desconsiderado devido a problemas administrativos

666 = Anulada

777 = Questão não escolhida

888 = Não realizada por problemas administrativos

tp_sfg_d2 Numérica 3 Situação da questão 2 da parte discursiva da formação geral

111 = Aluno não selecionado

222 = Ausente

333 = Questão em branco

335 = Questão nula

336 = Questão desconsiderada

444 = Protesto

555 = OK

556 = Resultado desconsiderado devido a problemas administrativos

666 = Anulada

777 = Questão não escolhida

888 = Não realizada por problemas administrativos
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tp_sce_d1 Numérica 3
Situação da questão 1 da parte discursiva do componente 

específico

111 = Aluno não selecionado

222 = Ausente

333 = Questão em branco

335 = Questão nula

336 = Questão desconsiderada

444 = Protesto

555 = OK

556 = Resultado desconsiderado devido a problemas administrativos

666 = Anulada

777 = Questão não escolhida

888 = Não realizada por problemas administrativos

tp_sce_d2 Numérica 3
Situação da questão 2 da parte discursiva do componente 

específico

111 = Aluno não selecionado

222 = Ausente

333 = Questão em branco

335 = Questão nula

336 = Questão desconsiderada

444 = Protesto

555 = OK

556 = Resultado desconsiderado devido a problemas administrativos

666 = Anulada

777 = Questão não escolhida

888 = Não realizada por problemas administrativos

tp_sce_d3 Numérica 3
Situação da questão 3 da parte discursiva do componente 

específico

111 = Aluno não selecionado

222 = Ausente

333 = Questão em branco

335 = Questão nula

336 = Questão desconsiderada

444 = Protesto

555 = OK

556 = Resultado desconsiderado devido a problemas administrativos

666 = Anulada

vt_esc_ofg Caracter 8
Vetor que representa a escolha da parte objetiva da formação geral - 

1 letra por item, '.'=em branco, '*'=múltiplo
-

vt_ace_ofg Caracter 8
Vetor que representa os acertos da parte objetiva na formação 

geral

0 = Errado

1 = Certo

8 = Anulada pela comissão

9 = Anulada pelo índice de discriminação (correlação pontobisserial < 0,20)

vt_esc_oce Caracter 27
Vetor que representa a escolha da parte objetiva do componente 

específico - 1 letra por item, '.'=em branco, '*'=múltiplo
-

vt_ace_oce Caracter 27
Vetor que representa os acertos da parte objetiva do componente 

específico

0 = Errado

1 = Certo

8 = Anulada pela comissão

9 = Anulada pelo índice de discriminação

nt_obj_fg Numérica 4
Nota bruta na parte objetiva da formação geral - Convertida para 

escala de 0 a 100
-

nt_fg_d1_pt Numérica 4
Nota de Língua Portuguesa da questão 1 da parte discursiva da 

formação geral - Convertida para escala de 0 a 100
-

nt_fg_d1_ct Numérica 4
Nota de Conteúdo da questão 1 da parte discursiva da formação 

geral - Convertida para escala de 0 a 100
-
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nt_fg_d1 Numérica 4

Nota da questão 1 da parte discursiva da formação geral - 

Média ponderada da parte de Língua Portuguesa (20%) e 

Conteúdo (80%) da Questão 1 da parte discursiva (0 a 100)
-

nt_fg_d2_pt Numérica 4
Nota de Língua Portuguesa da questão 2 da parte discursiva da 

formação geral - Convertida para escala de 0 a 100
-

nt_fg_d2_ct Numérica 4
Nota de Conteúdo da questão 2 da parte discursiva da formação 

geral - Convertida para escala de 0 a 100
-

nt_fg_d2 Numérica 4

Nota da questão 2 da parte discursiva na formação geral - 

Média ponderada da parte de Língua Portuguesa (20%) e 

Conteúdo (80%) da Questão 2 da parte discursiva (0 a 100)
-

nt_dis_fg Numérica 4
Nota bruta na parte discursiva da formação geral - Convertida para 

escala de 0 a 100
-

nt_fg Numérica 4
Nota bruta na formação geral - Média ponderada da parte objetiva 

(60%) e discursiva (40%) na formação geral (0 a 100)
-

nt_obj_ce Numérica 4
Nota bruta na parte objetiva do componente específico - 

Convertida para escala de 0 a 100
-

nt_ce_d1 Numérica 4
Nota da questão 1 da parte discursiva do componente específico - 

Convertida para escala de 0 a 100
-

nt_ce_d2 Numérica 4
Nota da questão 2 da parte discursiva do componente específico - 

Convertida para escala de 0 a 100
-

nt_ce_d3 Numérica 4
Nota da questão 3 da parte discursiva do componente específico - 

Convertida para escala de 0 a 100
-

nt_dis_ce Numérica 4
Nota bruta na parte discursiva do componente específico - 

Convertida para escala de 0 a 100
-

nt_ce Numérica 4

Nota bruta no componente específico - Média ponderada da parte 

objetiva (85%) e discursiva (15%) no componente específico (0 a 

100)

-

nt_ger Numérica 4
Nota bruta da prova - Média ponderada da formação geral (25%) e 

componente específico (75%) (0 a 100)
-

qp_i1 Caracter 1
1 - Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação 

Geral?

A = Muito fácil.

B = Fácil.

C = Médio.

D = Difícil.

E = Muito difícil.

qp_i2 Caracter 1
2 - Qual o grau de dificuldade desta prova na parte do Componente 

Específico?

A = Muito fácil.

B = Fácil.

C = Médio.

D = Difícil.

E = Muito difícil.

qp_i3 Caracter 1
3 - Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo total, 

você considera que a prova foi:

A = Muito longa.

B = Longa.

C = Adequada.

D = Curta.

E = Muito curta.

qp_i4 Caracter 1
4 - Os enunciados das questões da prova na parte de Formação 

Geral estavam claros e objetivos?

A = Sim, todos.

B = Sim, a maioria.

C = Apenas cerca da metade.

D = Poucos.

E = Não, nenhum.
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qp_i5 Caracter 1
5 - Os enunciados das questões na parte do Componente 

Específico estavam claros e objetivos?

A = Sim, todos.

B = Sim, a maioria.

C = Apenas cerca da metade.

D = Poucos se apresentam.

E = Não, nenhum.

qp_i6 Caracter 1
6 - As informações/instruções fornecidas para a resolução das 

questões foram suficientes para resolvê-las?

A = Sim, até excessivas.

B = Sim, em todas elas.

C = Sim, na maioria delas.

D = Sim, somente em algumas.

E = Não, em nenhuma delas.

qp_i7 Caracter 1
7 - Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova. 

Qual?

A = Desconhecimento do conteúdo.

B = Forma diferente de abordagem do conteúdo.

C = Espaço insuficiente para responder às questões.

D = Falta de motivação para fazer a prova.

E = Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova.

qp_i8 Caracter 1
8 - Considerando apenas as questões objetivas da prova, você 

percebeu que:

A = Não estudou ainda a maioria desses conteúdos.

B = Estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.

C = Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.

D = Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.

E = Estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

qp_i9 Caracter 1 9 - Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?

A = Menos de uma hora.

B = Entre uma e duas horas.

C = Entre duas e três horas.

D = Entre três e quatro horas.

E = Quatro horas e não consegui terminar.

qe_i1 Caracter 1 Item 1 do Questionário do Estudante

qe_i2 Caracter 1 Item 2 do Questionário do Estudante

qe_i3 Caracter 1 Item 3 do Questionário do Estudante

qe_i4 Caracter 1 Item 4 do Questionário do Estudante

qe_i5 Caracter 1 Item 5 do Questionário do Estudante

qe_i6 Caracter 1 Item 6 do Questionário do Estudante

qe_i7 Caracter 1 Item 7 do Questionário do Estudante

qe_i8 Caracter 1 Item 8 do Questionário do Estudante

qe_i9 Caracter 1 Item 9 do Questionário do Estudante

qe_i10 Caracter 1 Item 10 do Questionário do Estudante

qe_i11 Caracter 1 Item 11 do Questionário do Estudante

qe_i12 Caracter 1 Item 12 do Questionário do Estudante

qe_i13 Caracter 1 Item 13 do Questionário do Estudante

qe_i14 Caracter 1 Item 14 do Questionário do Estudante

qe_i15 Caracter 1 Item 15 do Questionário do Estudante

qe_i16 Caracter 2 Item 16 do Questionário do Estudante

qe_i17 Caracter 1 Item 17 do Questionário do Estudante

qe_i18 Caracter 1 Item 18 do Questionário do Estudante

qe_i19 Caracter 1 Item 19 do Questionário do Estudante

qe_i20 Caracter 1 Item 20 do Questionário do Estudante

qe_i21 Caracter 1 Item 21 do Questionário do Estudante

qe_i22 Caracter 1 Item 22 do Questionário do Estudante

qe_i23 Caracter 1 Item 23 do Questionário do Estudante

qe_i24 Caracter 1 Item 24 do Questionário do Estudante

qe_i25 Caracter 1 Item 25 do Questionário do Estudante

qe_i26 Numérica 1 Item 26 do Questionário do Estudante

qe_i27 Numérica 1 Item 27 do Questionário do Estudante

qe_i28 Numérica 1 Item 28 do Questionário do Estudante

qe_i29 Numérica 1 Item 29 do Questionário do Estudante

qe_i30 Numérica 1 Item 30 do Questionário do Estudante

qe_i31 Numérica 1 Item 31 do Questionário do Estudante

Consultar arquivos do Questionário do Estudante (pasta "Documentos") para maiores detalhes
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qe_i32 Numérica 1 Item 32 do Questionário do Estudante

qe_i33 Numérica 1 Item 33 do Questionário do Estudante

qe_i34 Numérica 1 Item 34 do Questionário do Estudante

qe_i35 Numérica 1 Item 35 do Questionário do Estudante

qe_i36 Numérica 1 Item 36 do Questionário do Estudante

qe_i37 Numérica 1 Item 37 do Questionário do Estudante

qe_i38 Numérica 1 Item 38 do Questionário do Estudante

qe_i39 Numérica 1 Item 39 do Questionário do Estudante

qe_i40 Numérica 1 Item 40 do Questionário do Estudante

qe_i41 Numérica 1 Item 41 do Questionário do Estudante

qe_i42 Numérica 1 Item 42 do Questionário do Estudante

qe_i43 Numérica 1 Item 43 do Questionário do Estudante

qe_i44 Numérica 1 Item 44 do Questionário do Estudante

qe_i45 Numérica 1 Item 45 do Questionário do Estudante

qe_i46 Numérica 1 Item 46 do Questionário do Estudante

qe_i47 Numérica 1 Item 47 do Questionário do Estudante

qe_i48 Numérica 1 Item 48 do Questionário do Estudante

qe_i49 Numérica 1 Item 49 do Questionário do Estudante

qe_i50 Numérica 1 Item 50 do Questionário do Estudante

qe_i51 Numérica 1 Item 51 do Questionário do Estudante

qe_i52 Numérica 1 Item 52 do Questionário do Estudante

qe_i53 Numérica 1 Item 53 do Questionário do Estudante

qe_i54 Numérica 1 Item 54 do Questionário do Estudante

qe_i55 Numérica 1 Item 55 do Questionário do Estudante

qe_i56 Numérica 1 Item 56 do Questionário do Estudante

qe_i57 Numérica 1 Item 57 do Questionário do Estudante

qe_i58 Numérica 1 Item 58 do Questionário do Estudante

qe_i59 Numérica 1 Item 59 do Questionário do Estudante

qe_i60 Numérica 1 Item 60 do Questionário do Estudante

qe_i61 Numérica 1 Item 61 do Questionário do Estudante

qe_i62 Numérica 1 Item 62 do Questionário do Estudante

qe_i63 Numérica 1 Item 63 do Questionário do Estudante

qe_i64 Numérica 1 Item 64 do Questionário do Estudante

qe_i65 Numérica 1 Item 65 do Questionário do Estudante

qe_i66 Numérica 1 Item 66 do Questionário do Estudante

qe_i67 Numérica 1 Item 67 do Questionário do Estudante

qe_i68 Numérica 1 Item 68 do Questionário do Estudante

Consultar arquivos do Questionário do Estudante (pasta "Documentos") para maiores detalhes
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