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Nota Técnica – ANEC 001/2019

Assunto: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade)

 A Associação Nacional de Educação Católica (ANEC), associação de caráter educacional, cultural e sem 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e com a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB). 

 No momento, a ANEC faz-se presente em mais de 900 municípios brasileiros, em todos os Estados 
da Federação, com aproximadamente: 1.100 colégios, 89 382
mantenedoras, e conta com quase 112 mil professores e funcionários em seus estabelecimentos de ensino. A 
Associação cuida diariamente do futuro de 1.500.000
Católicas, da Educação Básica ao Ensino Superior, em todo o Brasil.

 

da pessoa, à luz dos princípios e valores cristãos.

 

principalmente, que elevem os padrões de qualidade e de melhoria dos processos de ensino-aprendizagem.

 Assim, apresentamos algumas considerações acerca do Exame Nacional de Desempenho de 

ocupando o lugar de destaque que merece no cenário mundial.

 Observa-se que, para que isso ocorra, faz-se necessário que a Educação seja prioridade de Governo, 

e dão retorno para a sociedade.

 Cumpre relembrar o que se pretendia inicialmente na Medida Provisória nº 2003/147, que 
10.861/2004 (SINAES), conforme exposto na mensagem do então 

Ministro da Educação, que submeteu o texto da Medida Provisória para apreciação do Presidente da República: 

do novo século. O conhecimento que ela produz deve servir à construção de um Brasil melhor, e 

superior.

Acredita, porém, que a própria avaliação deve evoluir, avançar, rumo a uma visão mais 

dimensões.



 

 É relevante destacar que a lei dos SINAES trouxe grandes avanços para a Educação Superior, na qual, 

 Destaca-se o trecho do texto supracitado “a avaliação deve evoluir”, inclusive, porque ocorreram 

 Mister ressaltar que a Lei nº 10.861/2004

1º, §1

 Respeito à diferença e a diversidade:

irá se perpetuar por 3
 turmas herdarão o resultado 

 e promovendo o descredenciamento de cursos e 

§ 1

acadêmica e social e; especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 
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 Oportuno destacar o alto índice de ausência no dia do referido exame, assim, registra-se que apenas a 

as questões do componente de competências gerais (formação geral) do Enade, o que gera uma grande 
resistência de toda comunidade acadêmica, professores e alunos, visto que acreditam que as disciplinas 

A cada ano, os alunos que se formam em programas de graduação registrados em determinadas 

para um teste com o escopo do Enade e o componente de conhecimento geral dos testes não 

, 

em cada programa são padronizados para gerar uma pontuação em uma escala de um a cinco, 
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pelos acadêmicos, devido as questões extensas.



 Destaca-se ainda, que uma única prova não pode aferir a real qualidade do curso, visto que são 
diversas questões que impactam acerca da oferta dos cursos superiores, e por muitas vezes a sociedade 

 

1

10 e %  dos alunos registrados para fazer o teste a cada 
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(30

do Enade;

qualidade de um determinado curso a par�r de uma nota, e ainda que esta nota reflita pelos próximos três
anos seguidos.  

informações irrelevantes e de pouco ou nenhum interesse dos acadêmicos.



que normalmente grande parte dos alunos não se interessa por áreas que estão ligadas diretamente 
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