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RESUMO 

 O objetivo desta monografia é determinar, a partir de um modelo econométrico, 

quais são as variáveis que mais contribuem para o valor agregado de um curso de 

graduação, ou simplesmente, o “efeito curso”.  

Os dados utilizados são provenientes do Enade 2008 e a variável dependente do 

modelo é o Indicador de Diferença de Desempenho (IDD), que fornece informações 

comparativas dos desempenhos de seus concluintes em relação aos resultados 

obtidos, em média, pelas demais instituições cujos perfis de seus estudantes 

ingressantes são semelhantes. As variáveis independentes refletem as características 

de cada instituição de ensino como a infraestrutura (salas de aula, laboratórios, 

bibliotecas), os aspectos pedagógicos e as características dos docentes como 

titulação e regime de trabalho. Além destas características, foram incluídas 

características dos alunos, como renda familiar e educação do pai.  

 Com base no modelo ajustado sobre todas estas variáveis independentes, as 

variáveis que mais afetam o efeito do curso são relativas ao curso, principalmente os 

aspectos pedagógicos e a titulação dos docentes. Estimando o modelo com as 

variáveis que estão no controle dos coordenadores, ou seja, as variáveis relativas ao 

curso, o fator que mais contribui para o aumento do efeito curso é a infraestrutura 

para os cursos das instituições federais, os aspectos pedagógicos para os cursos 

estaduais; os aspectos pedagógicos e o número de docentes doutores para as 

instituições privadas. O tipo de dedicação do docente ao curso (horista, parcial ou 

integral) não afeta de forma significativa o efeito do curso nas instituições privadas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

  A oferta de vagas no ensino superior brasileiro, público e privado, tem 

sido crescente a cada ano. Em virtude dessa expansão, a qualidade destes cursos deve 

ser mantida, não só para garantir a formação de profissionais aptos a ingressar ao 

mercado de trabalho, mas também para assegurar a lealdade dos alunos aos cursos. É 

preciso também criar instituições direcionadas para receber alunos com déficit de 

formação, para que superem essas limitações e atinjam níveis satisfatórios de 

qualificação. 

 No Brasil, ao longo dos últimos anos, foram desenvolvidos programas e/ou 

propostas de avaliação institucional com objetivos de aferir a qualidade da educação 

superior. Destacam-se, dentre eles, o Programa de Avaliação das Universidades 

Brasileiras (PAIUB), Exame Nacional de Cursos (ENC
1
), Análise das Condições de 

Oferta, e atualmente o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Em outros países a avaliação educacional teve uma longa história de pesquisas e 

avanços, no Brasil ela aparece timidamente a partir da década de setenta. Até então a 

avaliação educacional era quase sempre limitada à avaliação dos estudantes através de 

provas e exames ou, em alguns casos, à avaliação dos professores pelos estudantes. A 

partir da década de noventa, a avaliação tornou-se um tema central nas discussões de 

professores e pesquisadores, iniciou-se com o Exame Nacional de Estudantes 

(“Provão”) que agora assumiu um caráter mais completo com o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). Os quais se tornaram também objeto 

amplamente divulgado pelos meios de comunicação, dada ao desempenho e ao perfil 

dos estudantes. Hoje, já temos disponíveis vários elementos que permitem a 

caracterização e traçado do perfil dos estudantes de graduação do Brasil. Assim, através 

dos resultados do questionário sócio-econômico, é possível traçar um perfil comparativo 

entre os vários cursos, o desempenho dos estudantes tanto na parte de Formação Geral 

da prova e no componente específico. 

 A literatura que trata dos fatores associados ao desempenho segmenta os 

determinantes em dois grupos - as características do aluno e do ambiente escolar - e 

centra o debate na comparação quanto ao poder de interferência de cada um no 

                                                 
1
 Ficou conhecido como “Provão”. 
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desempenho do individuo. As análises têm mostrado que vários fatores influenciam o 

desempenho dos alunos (dentre eles a escolaridade dos pais, nível sócio-econômico, 

localização da escola e outros), sendo que esses fatores de influência adquirem maior ou 

menor importância de acordo com o tipo de pesquisa que se desenvolve e os objetivos 

que se quer alcançar. 

 Assim sendo, o primeiro objetivo desta Monografia é propor, a partir de dois 

modelos estatísticos, os determinantes dos impactos das características do aluno, 

professores e infra-estrutura no valor agregado (efeito do curso) das IES no Brasil em 

2008. Um segundo objetivo é estimar o quanto as mudanças das características dos 

alunos, que influenciam a nota final do IDD, podem impactar seus resultados. Por 

exemplo, pode-se estimar o quanto um aumento do percentual de professores doutores 

no quadro docente permite aumentar o valor agregado do curso de graduação. Com este 

intuito, a análise neste trabalho segue o enfoque utilizado pela literatura de escolha 

discreta
2
. Foram utilizados os modelos Logit ordinal e Probit ordinal para analisar quais 

características dos alunos, professores, da infraestrura e dos aspectos pedagógicos são 

determinantes no valor agregado das IES no Brasil. Com isso pretende-se contribuir 

para um melhor conhecimento do ENADE, além de oferecer sugestões para o 

aperfeiçoamento dos cursos de graduação no Brasil. 

 Este trabalho está estruturado em 4 capítulos, além desta introdução e da 

conclusão. O segundo capítulo realiza uma breve revisão das informações gerais sobre a 

educação superior no Brasil, tais como censos, forma de avaliação, Enade e IDD. O 

terceiro capítulo apresenta a descrição da base de dados e as variáveis utilizadas nos 

modelos. No quarto capítulo, tem-se uma descrição sobre o modelo de regressão 

ordinal, logit e probit. No quinto capítulo são estimados os modelos Logit e Probit 

Ordinal para todos os cursos como um todo e depois separado segundo a categoria 

administrativa (federal, estadual e privada). 

  

 

 

 

 

                                                 
2 Por exemplo, ver Nevo (2001). 
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2. EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

Nos dias atuais muito se discute a cerca da quantidade e qualidade dos cursos de 

nível superior no Brasil. Entretanto, no Brasil, até final do século XIX existiam apenas 

24 estabelecimentos de ensino superior, com cerca de 10.000 estudantes. Só depois com 

a Constituição da República de 1891 que descentralizou a oferta de ensino superior, 

permitindo que os governos estaduais e a iniciativa privada criassem seus próprios 

estabelecimentos.  

O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Inep, coleta 

informações sobre as instituições de educação superior (IES) em suas diferentes formas 

de organização acadêmica e categorias administrativas; os cursos de graduação 

presenciais ou à distância; os cursos seqüenciais; as vagas oferecidas; as inscrições; as 

matrículas; os ingressos e concluintes, além de informações sobre as funções docentes. 

2.1. O Retrato Atual do Ensino Superior no Brasil 

2.1.1 Instituições de Ensino Superior 

Hoje, o mercado brasileiro de instituições de ensino superior (IES) é marcado 

pela predominância da iniciativa privada. Das 2.252 IES no ano de 2008, 89% delas 

eram privadas e 75% dos alunos estavam nelas matriculadas. 

Gráfico 1. Número de Instituições de Educação Superior no Brasil em 2008 

 

Fonte: MEC/INEP. Censo da Educação Superior. Sinopses. 

http://www.webartigos.com/articles/4104/1/O-Ensino-Superior-No-Brasil/pagina1.html
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2.1.2. Matrículas no Ensino Superior 

 

O Censo da Educação Superior em 2008 revelou aspectos importantes da atual 

situação da educação superior brasileira, como o crescimento da entrada de estudantes. 

No total, o número de matrículas em 2008 foi 5% maior em relação a 2007, com um 

total de 5.077.403 alunos matriculados em cursos de graduação presencial. 

 

Tabela 1. Evolução da Matrícula nos cursos de graduação segundo a dependência administrativa – 

Brasil – 1999-2008 

 

Ano 
Matrículas em cursos de graduação % Matrículas 

Pública Privada Total Pública Privada Total 

1999 832.022 1.537.923 2.369.945            35,1           64,89           100,0  

2000 887.026 1.807.219 2.694.245            32,9           67,08           100,0  

2001 939.225 2.091.529 3.030.754            31,0           69,01           100,0  

2002 1.051.655 2.428.258 3.479.913            30,2           69,78           100,0  

2003 1.136.370 2.750.652 3.887.022            29,2           70,77           100,0  

2004 1.178.328 2.985.405 4.163.733            28,3           71,70           100,0  

2005 1.192.189 3.260.967 4.453.156            26,8           73,23           100,0  

2006 1.209.304 3.467.342 4.676.646            25,9           74,14           100,0  

2007 1.240.968 3.639.413 4.880.381            25,4           74,57           100,0  

2008 1.271.312 3.806.091 5.077.403            25,0           74,96           100,0  

Variação 439.290        2.268.168  2.707.458             -                         -    

% 53% 147% 114%             -                         -    

                   Fonte: MEC/INEP. Censo da Educação Superior. Sinopses. 

 

A maioria das IES privadas (48%) é tem fins lucrativos
3
. Apesar de não 

existirem números oficiais sobre o montante de doações recebidas pelas IES, é sabido 

que os recursos provenientes desta fonte são irrisórios, bem como a importância dos 

recursos para financiamento de pesquisa.  

 

2.1.3. Acesso ao Ensino Superior 

 

Em 2008, 1.873.806 novos alunos ingressaram no ensino superior, 8,5% a mais 

em relação a 2007
4
. 

 

 

                                                 
3 A fonte destes dados sobre as IES brasileiras é da Sinopse Estatística da Educação Superior do Inep 

(http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/). Nos Estados Unidos, somente 7% das IES são com fins lucrativos (ver 

Castro, 2008). 
4 Fonte: Agência Brasil 

http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/
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Tabela 2. Ingressos nos cursos de graduação segundo a forma de ingresso – Brasil – 2008 

 

Categoria Administrativa 

Ingressos nos Cursos de Graduação Presenciais  

Total Vestibular 
Outros 

Processos 
Seletivos (1) 

Outras Formas 
de Ingresso (2) 

Brasil      1.873.806       1.359.600         146.219         367.987  

 

Pública        352.615         275.595           31.718           45.302  

Federal        186.043         139.231           22.884           23.928  

Estadual        126.820         108.017             3.896           14.907  

Municipal          39.752           28.347             4.938             6.467  

 

Privada      1.521.191       1.084.005         114.501         322.685  

Particular      1.031.220         783.030           65.660         182.530  

Comun/Confes/Filant        489.971         300.975           48.841         140.155  

Fonte: MEC/INEP. Censo da Educação Superior. Sinopses. 

 

O ensino superior tem quase dois milhões de vagas ociosas, 98% estão nas 

particulares. O crescimento do número de matrículas no ensino superior entre 2007 e 

2008, não acompanhou a expansão das vagas.  

 

Tabela 3. Vagas, Inscritos no Vestibular e Outros Processos Seletivos* – Brasil – 2008 

       

Categoria Administrativa 

Vestibular e Outros Processos Seletivos 
(*)  

Total Geral  

Vagas 
Oferecidas 

Candidatos 
Inscritos 

Ingressos % 

Brasil 2.985.137 5.534.689 1.505.819 100 

Pública 

Total 344.038 2.453.661 307.313 20 

Federal 169.502 1.357.275 162.115 11 

Estadual 116.285 1.021.361 111.913 7 

Municipal 58.251 75.025 33.285 2 

Privada Total 2.641.099 3.081.028 1.198.506 80 

Fonte: MEC/INEP. Censo da Educação Superior. Sinopses. 

 

Em todo o país, foram registradas 1.479.318 vagas não preenchidas de acordo 

com informações do Censo da Educação Superior, divulgado pelo Ministério da 

Educação (MEC). 
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2.1.4. Concluintes do Ensino Superior 

 

Como pode ser observado na Tabela 4, cerca de 77% dos concluintes saem das 

universidades privadas. As menores taxas de conclusão registradas em 2008 são de 

instituições públicas: 23%. Entre as estaduais o índice é de 10%, chegando a 11% na 

rede federal. 

 

Tabela 4. Número de concluintes por dependência administrativa – Brasil -2008 

    

Categoria Administrativa Total % 

Brasil 800.318 100 

Pública 

Total 187.758 23 

Federal 84.036 11 

Estadual 78.879 10 

Municipal 24.843 3 

Privada Total 612.560 77 

Fonte: MEC/INEP. Censo da Educação Superior. Sinopses. 

 

A Tabela 5 aponta a taxa de graduação do ensino superior. O Brasil apresentou 

em 2008, uma taxa de 8,1%, pouco mais do dobro da taxa de 1995. Esta taxa de 

graduação corresponde ao número total de concluintes do ensino superior sobre o 

número total da população com idades entre 22 a 24 anos, a idade “ideal” de conclusão 

do ensino superior. 

Tabela 5. Taxa de Graduação do Ensino Superior – Brasil – 1995, 2002, 2007, 2008 

Ano 

População 22 
a 24 anos 

 (P) 

Concluintes da 
Graduação  

(A) 

Taxa de 
Graduação 
(A)/(P)x100 

1995 7.157.546 245.887 3,4 

2002 9.400.730 466.260 5,0 

2007 10.024.704 756.799 7,5 

2008 9.877.833 800.318 8,1 

Fonte: IBGE, Pnads e MEC/INEP. Censo da Educação Superior. 

 

2.2. Avaliação da Educação Superior no Brasil 

 

 Na metade da década de 90, foi iniciado pelo o governo brasileiro um processo 

gradual de implementação de um sistema de avaliação do ensino superior. O qual teve 
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início em 1995 com a lei 9.131
5
 que estabeleceu o Exame Nacional de Cursos (ENC), a 

ser aplicado a todos os estudantes concluintes de campos de conhecimento pré-

definidos.  

 Leis subseqüentes incluíram no sistema o Censo de Educação Superior e a 

Avaliação das Condições de Ensino (ACE), através de visitas de comissões externas às 

instituições de ensino, mas o ENC, popularmente conhecido como o Provão, 

permaneceu no centro desse sistema. Entretanto, apesar do crescimento do Provão (de 3 

áreas de conhecimento testadas em 1995 para 26 em 2003) e da sua larga aceitação, ele 

foi criticado por muitos, incluindo os membros da comunidade acadêmica e 

especialistas em avaliação.  

 Durante a campanha presidencial de 2002 foi amplamente debatido a mudança 

do Provão e, logo após o novo presidente (Luiz Inácio Lula da Silva) ter assumido o 

cargo, sua administração anunciou a formação de uma comissão (CEA) cujo trabalho 

teve como objetivo sugerir mudanças significativas ao sistema de avaliação centralizado 

no Provão. Em agosto de 2003, a comissão propôs um novo sistema, chamado SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) que, após um período de 

discussão e negociação no Congresso, foi formalmente instituído através de uma lei 

federal aprovada em abril de 2004
6
. Esse novo sistema incluía uma diferente abordagem 

para o exame de cursos, chamada ENADE (Exame Nacional de Avaliação do 

Desempenho de Estudante). 

 

2.2.1. Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (Enade) 

 

 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o 

rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação 

aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. O exame é 

obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do 

                                                 
5
 Lei 9.131/95 – Art. 3º - Com vistas ao dispositivo na letra „e‟ do #2º do artigo 9º da Lei 4.024 de 1961, com a redação dada pela 

presente Lei, o MEC fará realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de 

procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e a eficiência das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. #1º - Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a que se refere o caput incluirão necessariamente a 
realização, a cada ano, de exames nacionais com base nos conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, previamente 

divulgados e destinados a aferir os conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de conclusão dos cursos de 

graduação. 
6 Lei 10.861, de 14 abril de 2004. 
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histórico escolar. A primeira aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima com 

que cada área do conhecimento é avaliada é trienal. 

Os resultados obtidos com o ENADE são agregados a outros resultados 

avaliativos institucionais que irão fornecer ao MEC os insumos básicos para o 

regulamento do sistema de ensino superior, indicando às instituições e aos cursos 

caminhos para uma qualificação permanente, o que se traduz em uma melhoria e 

progresso do ensino superior e consequentemente dos futuros profissionais. 

A aplicação do ENADE é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao Ministério da 

Educação, que o faz periodicamente, sendo-lhe permitida a utilização de amostragem, 

levando em conta para esse fim estudantes em final de primeiro ano (ingressantes) e do 

último ano (concluintes) dos cursos de graduação, selecionados por área, a cada ano, 

para participarem do exame. 

Deduz-se do exposto que o ENADE além de apresentar-se um dos elementos de 

avaliação de cursos, ao medir o desempenho dos alunos ingressantes e desses mesmos 

alunos quando concluintes permite o cálculo do indicador de valor agregado, o que 

significa medir os efeitos do conteúdo curricular sobre a formação geral e específica dos 

alunos. 

A participação no ENADE é obrigatória, cabendo à instituição de educação 

superior a inscrição de todos os estudantes habilitados. Contudo são admitidos 

estudantes não selecionados na amostra, desde que por opção pessoal feita junto à 

instituição de ensino à qual está vinculado o aluno. O registro de participação é 

condição indispensável para a emissão do histórico escolar, independentemente do 

estudante ter sido selecionado ou não na amostragem. Neste caso, constará do seu 

histórico escolar a dispensa do ENADE pelo MEC. 

 No exame buscou-se introduzir várias dimensões, “de modo a cobrir a 

aprendizagem durante o curso (...) e dar um peso maior às competências profissionais e 

à formação geral, com ênfase nos temas transversais” (VERHINE & DANTAS, 2005).  

Dessa forma, o ENADE utiliza-se de quatro diferentes instrumentos para a coleta de 

dados: 

I – os testes, compostos por questões discursivas e de múltipla escolha; 

II – questionário com o objetivo de conhecer a percepção dos alunos sobre o teste; 

III – questionário sócio-econômico-educacional do aluno, de preenchimento voluntário; 
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IV – questionário respondido pelo coordenador do curso que está sendo submetido ao 

processo de avaliação. Este questionário busca obter informações sobre o projeto 

pedagógico e as condições gerais de ensino oferecidas pelo curso. 

 

 O teste aplicado aos estudantes é composto de duas partes: formação geral e 

componente específico. O componente de avaliação da formação geral busca investigar 

aspectos relacionados à formação de um profissional ético, competente e comprometido 

com a sociedade em que vive. Esse componente de avaliação é comum a todos os cursos 

de todas as áreas, e busca contemplar vários temas como, por exemplo, “sócio- 

diversidade, biodiversidade, globalização, novos mapas sociais, econômicos e 

geopolíticos, políticas públicas, redes sociais, relações interpessoais, inclusão e exclusão 

digital, cidadania, além de outros problemas” (BRASIL, 2006, 12). 

 O componente específico é elaborado a partir das diretrizes estabelecidas pelas 

Comissões Assessoras de Especialistas do INEP, que por sua vez elaboraram as 

diretrizes da prova a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos. O ENADE 

adota como referência que o estudante deve ter um perfil profissional generalista, 

 

“Capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando sua atuação crítica e criativa na 

identificação de problemas, considerando os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e 

culturais, a partir de uma  visão ética e humanista, em atendimento às demandas da sociedade (BRASIL, 

2006, 13).” 

 

No componente específico das áreas são seguintes os objetivos
7
: 

 

I. Articular-se aos demais instrumentos que compõem o SINAES, contribuindo para: 

 

a) a avaliação dos cursos através de uma prova que avalie a aquisição de competências 

dos estudantes da referida área, necessárias para o exercício da profissão e da cidadania; 

 

b) a realização do levantamento de informações e dados quantitativos e qualitativos, por 

meio da avaliação proposta, visando à construção de uma série histórica para um 

diagnóstico do processo ensino/aprendizagem nos diversos cursos; 

 

                                                 
7  Os objetivos apresentados são baseados em informações contidas no Resumo Técnico, 2006. 
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c) a análise das necessidades, demandas e problemas do processo de formação do 

profissional graduado considerando-se a realidade social, econômica, política e cultural, 

e preceitos éticos, assim como princípios expressos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos das diversas áreas do conhecimento; 

 

d) o favorecimento da ampliação e consolidação da cultura de avaliação, propiciando a 

construção de indicadores de qualidade da formação do graduado;  

 

II. Oferecer subsídios para o desenvolvimento de ações de melhoria da qualidade de 

ensino, focalizando: 

 

a) a formulação de políticas públicas para a melhoria do ensino de graduação no  País; 

 

b) a discussão do compromisso dos profissionais com a sociedade brasileira; 

 

c) o acompanhamento, por parte da sociedade, da qualificação oferecida aos graduandos 

pelos cursos de graduação; 

 

d) a discussão e reflexão sobre o processo de avaliação institucional no âmbito  dos 

cursos de graduação; 

 

e) o processo de auto-avaliação dos cursos de graduação; 

  

f) a auto-avaliação dos graduandos. 

 

III. Incentivar as instituições de Educação Superior a: 

 

a)Formular políticas e programas voltados para a melhoria da qualidade do ensino 

médio e do ensino de graduação; 

  

b) utilizar dados e informações do ENADE para avaliar e aprimorar os projetos 

pedagógicos; 
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c) adequar a formação do graduado às necessidades da sociedade brasileira, por meio do 

aprimoramento das condições do processo de ensino-aprendizagem e do ambiente 

acadêmico dos cursos de graduação; 

  

d) refletir sobre o valor do conhecimento e das competências que a instituição agrega 

aos estudantes, tomando por base o desempenho das turmas iniciais e finais de curso. 

 

 Verhine & Dantas (2005) salientam que o ENADE configura-se como uma 

ferramenta de avaliação, que realiza o diagnóstico de competências e habilidades 

adquiridas ao longo de um ciclo de três anos de escolarização superior. Essas 

informações obtidas com o exame são cruzadas com a visão do aluno sobre sua 

instituição e com seu conhecimento sobre aspectos mais gerais, não relacionados a 

conteúdos específicos. 

 

 Em um estudo realizado por Limana & Brito (2006) a respeito do modelo de 

avaliação implementado pelo ENADE, os autores ressaltam que o referido exame busca 

identificar a mudança ocasionada pelo curso sobre o aprendizado do estudante. Sua 

meta é evidenciar o que as instituições de ensino superior agregam ao perfil cultural e 

profissional dos alunos, sendo por isso fundamental que o processo de avaliação 

obtenha elementos que permitam identificar a evolução do aluno no curso de graduação. 

Conforme salientam Limana & Brito, 

 

“A prova busca aferir o desempenho do estudante e  a análise dos resultados pode mostrar se o estudante 

teve ou não desenvolvimento nas suas competências, se é capaz de trabalhar os conteúdos aprendidos e, 

principalmente, a capacidade do  estudante para usar o conhecimento para o seu desenvolvimento 

(LIMANA & BRITO, 2006, 22).” 

 

 Com essa característica introduzida considera-se o ENADE como um 

instrumento de caráter diagnóstico, uma vez que os resultados buscam proporcionar aos 

cursos informações que permitam sanar possíveis dificuldades apresentadas. Segundo 

Limana & Brito, “por meio dos resultados obtidos pelos concluintes e pelos 

ingressantes, através do questionário dos alunos e coordenadores, é possível fazer a 

correção e superação das dificuldades particulares do aluno e do curso” (LIMANA & 

BRITO, 2006, 23). 
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O resultado de todo esse processo reveste-se de suma importância para a 

sociedade acadêmica por reconhecer na educação uma face do processo dialético que se 

estabelece entre socialização e individuação da pessoa. Esse processo leva à construção 

da autonomia de cada indivíduo a ele submetido, ou seja, pretende-se nesse processo 

formar pessoas capazes de assumir uma postura crítica e criativa diante do mundo. 

 

 Os indicadores que são obtidos a partir das notas dos estudantes na prova do 

ENADE são: Conceito ENADE e Conceito IDD (Indicador de Diferença entre os 

Desempenhos Observado e Esperado).  

 O conceito ENADE depende de três variáveis, a saber:  

 O desempenho dos concluintes no componente específico; 

 O desempenho dos ingressantes no componente específico;   

 O desempenho dos estudantes (concluintes e ingressantes) na formação geral.  

 

A nota final da IES em um determinado curso é a média ponderada da nota 

padronizada dos concluintes no componente específico com peso 60%; da nota 

padronizada dos ingressantes no componente específico com peso 15% e da nota 

padronizada em formação geral com peso 25%. Assim, a parte referente ao componente 

específico contribui com 75% da nota final enquanto a parcela referente à formação 

geral contribui com 25%.  

 A nota final é transformada em conceito, segundo o critério abaixo:  

Tabela 6. Nota e Conceito Enade - 2008 

Conceito ENADE Nota 

1 0,0 a 0,9 

2 1,0 a 1,9 

3 2,0 a 2,9 

4 3,0 a 3,9 

5 4,0 a 5,0 

 

Em síntese, Cursos com Conceito ENADE “3” estão na média nacional. Os 

demais expressam o quanto estão afastados dessa média (Afastamento Padronizado), para 
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menos (Conceitos “1” e “2” (precário, ruim)); para mais, Conceitos “4” e “5” (bom, muito 

bom
8
). 

Os conceitos ENADE trazem consequências tanto para os cursos, e seu local de 

oferecimento, quanto à IES. Assim, cursos com ENADE “1” e 2”, e IDD também “1” e 

“2”, irão influenciar negativamente o CPC (Conceito Preliminar de Curso), ensejando 

medidas de supervisão do MEC. Importante o registro de que a obtenção de Conceito 

negativo no ENADE nem sempre resulta  em conceitos negativo do IDD  - Indicador de 

Diferença dentre os Desempenhos Observado e Esperado (entre o Ingressante e o 

Concluinte) ou no CPC. E mais, o Conceito ENADE, a partir de agosto de 2009 (Portaria 

MEC n° 821/2009
9
) passou a ser calculado apenas com a nota dos concluintes.  

Por outro lado, cursos com Conceitos “4” e “3” no CPC poderão ser isentos de 

avaliação in loco para fins de renovação de reconhecimento
10

. Já a Nota “5” conduz 

automaticamente à renovação. 

2.2.2 O valor agregado das Instituições de Ensino Superior: o IDD 

 

O Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) 

tem o propósito de mostrar às instituições informações comparativas dos desempenhos 

de seus concluintes em relação aos resultados obtidos pelas demais instituições com 

perfil semelhante de ingressantes. Entende-se que essas informações são boas 

aproximações do que seria considerado o efeito do curso.  

 O IDD é a diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o 

desempenho médio esperado para ele, considerando o perfil de seus ingressantes. O 

desempenho esperado dos concluintes é estimado por meio de regressão linear, 

considerando a escolaridade do pai e o desempenho dos ingressantes. O IDD varia entre 

-3 e +3 e sua unidade de medida é o desvio-padrão. Assim, se um curso possui IDD 

positivo, com IDD=+1,5, significa que o desempenho médio dos concluintes desse 

curso está acima (1,5 unidades de desvios-padrão da escala do IDD) do valor médio 

esperado para cursos cujos ingressantes tenham perfil de desempenhos similares. 

Valores negativos, por exemplo, IDD=-1,7 indicam que o desempenho médio dos 

                                                 
8 A adjetivação da escala aritmética está prevista na Portaria MEC n° 2.051/2004 
9 Esta Portaria define procedimentos pára avaliação de IES e cursos no 1° ciclo do SINAES, porém, entre outras disposições, alterou 

os insumos do CPC.  
10 A dispensa de avaliação se dá pela Portaria Normativa n° 4/2008 e n° 10/2009, aquela para renovação de reconhecimento, esta 
última, para autorizações. 
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concluintes está abaixo do que seria esperado para cursos com o mesmo perfil de 

desempenho dos ingressantes.  

 Para uma melhor compreensão, calculou-se o conceito referente ao IDD de 

forma que os valores fiquem entre 0 e 5. Valores pequenos do conceito IDD significam 

que o curso não contribuiu tanto para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, 

competências profissionais e conhecimento do aluno quanto os mesmos cursos de outras 

IES que apresentaram IDD de maior valor.  

 

3. A BASE DE DADOS DO INEP E AS VARIÁVEIS UTILIZADAS 

NO MODELO 

 

O Enade 2008 avaliou 4.414 cursos de graduação de 13 diferentes áreas de 

conhecimento: Engenharia, Letras, Matemática, Biologia, Física, Química, Pedagogia, 

Arquitetura, História e Geografia. Estes cursos representam 16% dos concluintes de 

2008. Entretanto, mais da metade dos cursos avaliados são de apenas 4 áreas de 

conhecimento: engenharia, pedagogia, computação e informática e letras.  

 O Indicador de Diferença de Desempenho (IDD) é uma estimativa do “valor 

adicionado” do curso de graduação, ou seja, o quanto o curso contribuiu para o 

desempenho das habilidades acadêmicas e do conhecimento específico do aluno, 

levando-se em consideração o perfil dos estudantes que ingressam no curso. O IDD é a 

diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o desempenho médio 

estimado para os concluintes deste mesmo curso e representa quanto cada curso se 

destaca da média, podendo ficar acima (IDD maior ou igual a 4) ou abaixo (IDD menor 

ou igual a 2) da média (IDD igual a 3).  

 No ano de 2008, 837 cursos avaliados pelo Enade (18%) não tiveram o conceito 

IDD calculado por três motivos possíveis: menos de 11 ingressantes participantes, 

menos de 11 concluintes participantes ou boicote.  

 A outra fonte de dados para este trabalho é o perfil dos alunos fornecido pelo 

Questionário Sócio-Econômicos dos alunos. No ano avaliado, 99 cursos (2,24%) não 

tiveram os dados do questionário tabulados. Deste banco de dados foram extraídas 

informações sobre os alunos concluintes, os aspetos pedagógicos e a infraestrutura do 

curso. 
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Já as informações referentes ao corpo docente dos cursos são oriundas do 

Cadastro de Docentes, declarada pela própria instituição no Censo da Educação 

Superior e enviada ao Mec/Inep. As informações mais recentes sobre os docentes dos 

cursos na época do Enade de 2008 eram sobre o Censo da Educação Superior de 2007. 

Em 2007, 127 cursos não divulgaram informações sobre o seu corpo docente.  

 Resumindo, com todas as informações para estimar o modelo, sobraram 3.440 

(78%) cursos. As seções a seguir apresentam o perfil destes cursos e algumas 

estatísticas das variáveis que serão utilizadas no modelo descrito no capítulo seguinte.  

3.1. Perfil dos cursos 

 

O Enade 2008 avaliou 4.414 cursos de graduação de 13 diferentes áreas de 

conhecimento. Mais da metade dos cursos avaliados são de apenas 4 áreas de 

conhecimento: Engenharia, Pedagogia, Computação e Informática e Letras.  

 

Do total de cursos avaliados pelo Enade, 837 (19%) estavam sem conceito IDD 

pelos motivos citados e foram eliminados da base de dados. O número de cursos e 

concluintes avaliados com conceito IDD estão na tabela abaixo.  

 

Tabela 7. Cursos avaliados por área de Conhecimento – Enade 2008 

 

Área de conhecimento 
Curso Concluintes 

Frequência Percentual Frequência Percentual 

Total 3440 100,0 127389 100,0 

Pedagogia 588 17,1 28978 22,7 

Engenharia 709 20,6 22875 18,0 

Letras 371 10,8 15400 12,1 

Computação 437 12,7 12989 10,2 

Biologia 313 9,1 12237 9,6 

História 222 6,5 7747 6,1 

Matemática 223 6,5 6606 5,2 

Arquitetura 143 4,2 5276 4,1 

Geografia 143 4,2 5241 4,1 

Química 125 3,6 4554 3,6 

Filosofia 68 2,0 2129 1,7 

Ciências Sociais 40 1,2 1740 1,4 

Física 58 1,7 1617 1,3 
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 No geral, 61% dos cursos são de IES privadas. Oito em cada 10 cursos de 

computação e informática são privados; os cursos com maior incidência de IES públicas 

são Física, Ciências Sociais, Química e Geografia (Tabela 8).  

Tabela 8. Cursos Avaliados por dependência administrativa segundo área de conhecimento – 

Enade 2008 

Área de 

Conhecimento 

Cursos - Dependência Administrativa 

% Privada 

% 

Pública Privada Federal Estadual Municipal Total geral 

Total 2102 644 550 144 3440 61,1 38,9 

Pedagogia 435 50 89 14 588 12,6 4,4 

Engenharia 399 198 80 32 709 11,6 9,0 

Letras 234 43 74 20 371 6,8 4,0 

Computação 349 42 30 16 437 10,1 2,6 

Biologia 202 45 53 13 313 5,9 3,2 

História 116 42 51 13 222 3,4 3,1 

Matemática 102 46 55 20 223 3,0 3,5 

Arquitetura 107 24 7 5 143 3,1 1,0 

Geografia 56 34 46 7 143 1,6 2,5 

Química 55 39 27 4 125 1,6 2,0 

Filosofia 35 21 12 0 68 1,0 1,0 

Ciências Sociais 7 25 8 0 40 0,2 1,0 

Física 5 35 18 0 58 0,1 1,5 

 

 A maioria dos cursos avaliados é de universidade exceto os de Pedagogia, 

Letras, Computação e Informática e os tecnológicos que são basicamente de faculdades, 

institutos superiores ou de escolas.  

Tabela 9. Cursos avaliados por Organização Acadêmica por área de conhecimento – Enade 2008 

Área de 

Conhecimento 

Cursos - Organização Acadêmica 

% 

Universidades Universidade 

Centro 

Univ. 

Centr.Fed. 

Ed. Tecn. Fac.Tec. Fac,Inst.Sup.,Escola 

Total 

geral 

Total geral 2030 422 29 195 764 3440 59,0 

Pedagogia 238 60 0 44 246 588 6,9 

Engenharia 499 80 11 23 96 709 14,5 

Letras 191 47 0 31 102 371 5,6 

Computação 214 70 0 24 129 437 6,2 

Biologia 186 48 3 23 53 313 5,4 

História 145 29 0 16 32 222 4,2 

Matemática 141 25 4 15 38 223 4,1 

Arquitetura 98 29 0 3 13 143 2,8 

Geografia 93 12 2 10 26 143 2,7 

Química 93 15 4 4 9 125 2,7 

Filosofia 44 5 0 1 18 68 1,3 

Ciências Sociais 38 0 0 1 1 40 1,1 

Física 50 2 5 0 1 58 1,5 
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 Nem todos os cursos possuem informações sobre os concluintes do questionário 

sócio-econômico e por isso eles foram eliminados da base de dados. No total de cursos, 

99 estavam nesta situação (2,2%) do total. 

3.2. Perfil sócio-econômico dos alunos 

 

 As informações sobre a origem social e o padrão de renda dos alunos são do 

questionário sócio-econômico respondidos pelos concluintes. Foram construídos 

indicadores da origem social e padrão da renda familiar dos concluintes.  

3.2.1. Indicador da Renda Familiar 

 

 O indicador da renda familiar foi calculado a partir da variável 7 do questionário 

aplicado em 2008: Qual a faixa da renda mensal da sua família? As respostas possíveis 

eram:  

A. Até 3 salários mínimos (até R$1.245,00) 

B. Mais de 3 até 10 salários mínimos (R$1.245 até R$4.150) 

C. Mais de 10 até 20 salários mínimos (R$ 4.151 até R$8.300) 

D. Mais de 20 até 30 salários mínimos (R$8.301 até R$12.450) 

E. Mais de 30 salários mínimos (mais de R$12.450) 

 

A maior incidência de respostas do curso foi transformada em posto da seguinte 

forma: se o curso j tem 80% dos concluintes com até 3 salários mínimos foi 

transformado em 1, e assim sucessivamente, até a última categoria que foi transformado 

em 5. No caso de empate entre duas os mais categorias, foi calculado o posto médio das 

respostas, por exemplo: se 45% dos concluintes responderam categoria A (posto 1) e 

45% dos concluintes responderam categoria B (posto 2) então o valor transformado foi 

1,5.  

 Podemos observar na Tabela 10 que a metade dos concluintes avaliados pelo 

Enade 2008 possui renda familiar de até 10 salários mínimos (mediana igual a posto 2). 

A alta correlação observada entre renda familiar e acesso ao ensino superior também 

ocorre em outros países como Bélgica, Alemanha, Hungria e Reino Unido. Carneiro e 

Heckman (2002) consideram como possíveis fontes desta relação a falta de dinheiro no 

momento do ingresso ao ensino superior acrescentado à falta de acesso a subsídios ou 
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empréstimos que poderiam impedir que estes indivíduos jovens se realizassem no 

estudo. 

Os cursos com maior renda familiar média dentre os que forma avaliados em 

2008 são respectivamente Arquitetura e Engenharia. Os cursos com menor renda 

familiar média são Letras e Pedagogia.  

 

Tabela 10. Indicador da Renda Familiar por área de conhecimento – 2008 

 

Área de 
Conhecimento 
 

Indicador da Renda Familiar  

Média Mediana 
Desvio-
padrão Minimo Máximo 

Total            1,69             2,00             0,61             1,00             5,00  

Matemática            1,48             1,50             0,50             1,00             3,00  

 Letras            1,35             1,00             0,48             1,00             3,00  

 Física            1,71             2,00             0,53             1,00             3,00  

Química            1,72             2,00             0,45             1,00             2,50  

Biologia            1,60             2,00             0,53             1,00             4,00  

 Pedagogia            1,29             1,00             0,48             1,00             5,00  

Arquitetura            2,26             2,00             0,59             1,00             5,00  

História            1,42             1,00             0,51             1,00             3,00  

Geografia            1,44             1,00             0,52             1,00             3,00  

Filosofia            1,33             1,00             0,49             1,00             3,00  

Computação            1,97             2,00             0,39             1,00             3,00  

Ciências Sociais            1,84             2,00             0,67             1,00             5,00  

 Engenharia            2,16             2,00             0,53             1,00             5,00  

 

 Observe que alguns cursos atingiram o posto máximo 5 nos cursos de 

engenharia, arquitetura, pedagogia e ciências sociais. São eles:  

 Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário de Brasília (DF) 

 Engenharia na Universidade Católica de Goiás (GO)  

 Engenharia na Faculdade de Engenharia da Fundação Armando Alvares Penteado (SP) 

 Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando 

Alvares Penteado (SP) 

 Engenharia na Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP) 

 Engenharia no Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia (SP) 

 Pedagogia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (RJ) 

 Engenharia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (RJ) 

 Engenharia na Universidade de Brasília (DF) 

 Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica do Rio De Janeiro(RJ) 

 Engenharia na Universidade Federal do Rio De Janeiro (RJ) 
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A renda familiar média dos concluintes é maior nas instituições federais e nas 

privadas, depois as instituições municipais e por último as estaduais.  

 

Tabela 11. Indicador da Renda Familiar por categoria administrativa – 2008 

 

Categoria 
Administrativa 

Indicador de Renda Familiar 

Média Mediana Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Total 
           1,69             2,00                       0,61             1,00             5,00  

Federal 
           1,84             2,00                       0,64             1,00             5,00  

Estadual 
           1,49             1,00                       0,54             1,00             3,50  

Municipal 
           1,59             2,00                       0,56             1,00             3,00  

Privada 
           1,70             2,00                       0,61             1,00             5,00  

 

3.2.2. Indicador da Educação do Pai 

 

Outro fator que influencia na capacidade cognitiva e nas escolhas e nos resultados 

educacionais é o efeito dos antecedentes familiares (background familiar) de longo 

prazo e os efeitos ambientais. No caso da educação superior, vários estudos mostraram 

que o antecedente familiar mais importante é a educação do pai (e não da mãe).  

 

O indicador da educação do pai foi calculado a partir da variável 13 do questionário 

aplicado em 2008: Qual o grau de escolaridade do seu pai? As respostas possíveis eram:  

a. Nenhuma escolaridade 

b. Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série 

c. Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série 

d. Ensino médio 

e. Ensino superior. 

 

A maior incidência de respostas do curso foi transformada em posto da seguinte 

forma: se o curso j tem 80% dos concluintes com pai com nenhuma escolaridade foi 

transformado em 1, e assim sucessivamente, até a última categoria que foi transformado 

em 5. No caso de empate entre duas os mais categorias, foi calculado o posto médio das 

respostas, por exemplo: se 45% dos concluintes responderam nenhuma escolaridade 
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(posto 1) e 45% dos concluintes responderam ensino fundamental até a 4ª série (posto 2) 

então o valor transformado foi 1,5.  

 

 O valor mediano do indicador de educação do pai foi 3 indicando que a metade 

dos concluintes do ensino superior em 2008 têm pai com ensino fundamental. Esse 

valor mostra a mobilidade social em termos educacionais no Brasil. A área de 

conhecimento onde pelo menos a metade dos concluintes têm pai com ensino superior é 

arquitetura (mediana=5).  

 

Tabela 12. Indicador da Educação do pai segundo a área de conhecimento – 2008 

 

Área de Conhecimento 

Indicador de Educação do Pai 

Média Mediana Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Total 3,18 3,00 1,189 1 5 

Matemática 2,58 2,00 ,874 1 5 

Letras 2,51 2,00 ,877 1 5 

Física 3,43 4,00 1,078 2 5 

Química 3,09 3,00 ,999 1 5 

Biologia 3,29 4,00 1,116 1 5 

Pedagogia 2,23 2,00 ,662 1 5 

Arquitetura 4,58 5,00 ,699 2 5 

História 2,71 2,00 1,007 2 5 

Geografia 2,62 2,00 ,963 2 5 

Filosofia 2,78 2,00 1,156 1 5 

Computação 3,80 4,00 ,970 2 5 

Ciências Sociais 3,59 4,00 1,097 2 5 

Engenharia 4,05 4,00 1,013 2 5 

 

 A metade dos alunos concluintes das federais tem pai com ensino médio e a 

metade dos concluintes das instituições privadas tem pai com ensino fundamental.  

 

Tabela 13. Indicador da Educação do Pai segundo a categoria administrativa do curso – 2008 

 
Categoria 
Administrativa 

Indicador de Educação do Pai 

Média Mediana Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Total 3,18 3,00 1,189 1 5 

Federal 3,78 4,00 1,142 1 5 

Estadual 2,96 2,00 1,159 1 5 

Municipal 2,97 2,25 1,105 1 5 

Privada 3,06 3,00 1,158 1 5 
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3.3. Infra-estrutura dos cursos 

 

 O indicador de infra-estrutura é calculado a partir da soma das respostas A e B 

do questionário sócio econômico respondido pelos concluintes durante o Enade à 

seguinte pergunta: “Os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de 

estudantes?”. As respostas possíveis são: “A=Sim,em todas elas”; ”B=Sim, na maior 

parte delas”; “C=Sim, mas apenas na metade delas”, “D=Sim, mas em menos da 

metade delas”, “E=Não, em nenhuma”.  

 Observe nas tabelas a seguir que os cursos com melhor avaliação da infra-

estrutura são os privados e os de computação e arquitetura.  

Tabela 14. Indicador Infra-estrutura por categoria administrativa 

 
Categoria 

Administrativa  

 

% alunos que responderam que os equipamentos disponíveis 

são suficientes para o número de estudantes  

Média Mediana Desvio-P. 
Mínimo Máximo 

Total 66,65 71,25 23,02 ,00 100 

Federal 50,44 51,19 20,74 ,00 100 

Estadual 43,55 41,18 21,43 ,00 100 

Municipal 69,56 72,11 18,30 15,56 100 

Privada 77,46 80,90 15,98 22,39 100 

 

Tabela 15. Indicador Infra-estrutura por curso. 

 
 

Área de 

Conhecimento 

% alunos que responderam que os equipamentos disponíveis 

são suficientes para o número de estudantes 

Média Mediana Desvio-P. 
Mínimo Máximo 

Total 66,65 71,24 23,02 ,00 100,00 

Pedagogia 65,44 68,68 21,400 5,56 100,00 

Engenharia 69,40 73,52 20,78 2,33 100,00 

Letras 66,72 71,42 22,95 5,36 100,00 

Computação 77,23 82,85 19,25 6,12 100,00 

Biologia 64,50 72,72 26,58 ,00 100,00 

História 58,36 58,71 23,22 10,34 97,44 

Matemática 65,80 71,42 24,80 ,00 100,00 

Arquitetura 70,00 75,40 20,38 16,98 98,31 

Geografia 52,30 50,00 24,91 ,00 100,00 

Química 62,73 67,74 24,11 5,41 100,00 

Filosofia 67,37 67,94 23,11 18,57 100,00 

Ciências Sociais 45,48 45,94 19,96 11,22 100,00 

Física 60,86 64,97 18,24 16,22 97,67 
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3.4. Aspectos Pedagógicos dos cursos 

 Baseado na opinião dos alunos concluintes sobre os aspectos pedagógicos do 

curso, a partir da resposta “A=Sim, todos contém” à pergunta: “Os planos de ensino 

contêm todos os seguintes aspectos: objetivos, procedimentos de ensino e de avaliação, 

conteúdos e bibliografia da disciplina?”. 

 Os dados mostram que os cursos com melhor avaliação dos alunos, em média, 

com relação ao aspecto pedagógico são das instituições privadas (Tabela 16) e dos 

cursos de pedagogia e história (Tabela 17). 

 

Tabela 16. Indicador Aspectos Pedagógicas por dependência administrativa – 2008 

 

Dependência 

Administrativa 

% alunos que responderam que os planos de ensino do curso 

são completos 

Média Mediana Desvio-P. 
Mínimo Máximo 

Total 57,18 57,14 19,52 ,00 100,00 

Federal 45,27 43,75 16,63 ,00 100,00 

Estadual 46,57 46,67 16,87 ,00 100,00 

Municipal 53,34 50,00 21,73 10,87 97,67 

Privada 63,87 64,54 17,72 ,00 100,00 

 

Tabela 17. Indicador Aspectos Pedagógicos por área de conhecimento – 2008 

 

Área de 

conhecimento 

% alunos que responderam que os planos de ensino do curso 

são completos 

Média Mediana Desvio-P. 
Mínimo Máximo 

Total 57,18 57,14 19,52 ,00 100,00 

Pedagogia 66,76 67,50 16,22 16,42 100,00 

Engenharia 53,24 52,31 18,30 ,00 98,57 

Letras 59,98 60,00 19,55 ,00 100,00 

Computação 55,39 54,48 18,95 8,33 100,00 

Biologia 56,66 55,56 20,38 ,00 100,00 

História 60,34 60,81 17,45 16,67 100,00 

Matemática 51,35 51,22 21,88 ,00 100,00 

Arquitetura 56,31 56,06 19,34 17,39 95,65 

Geografia 53,70 52,86 18,53 ,00 96,97 

Química 51,64 51,28 20,35 16,67 100,00 

Filosofia 59,60 59,83 23,62 ,00 100,00 

Ciências Sociais 48,24 44,37 18,46 17,65 78,57 

Física 43,17 42,14 15,99 10,26 79,07 
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3.5. Corpo Docente 

 Os dados sobre os docentes incluídos no modelo são sobre a titulação e a 

vinculação com o curso. Sobre a titulação a variável representa o percentual de docentes 

vinculados ao curso cuja titulação é maior ou igual ao doutorado.  

3.5.1. Indicador da Titulação 

 

 As instituições federais são as que possuem, em média, maior incidência de 

docentes doutores (57,15%), sendo seguidas pelas instituições estaduais (31,59%). As 

instituições privadas possuem em média 19,50% de docentes doutores e as municipais 

apenas 18,18%.  

 

Tabela 18. Indicador da Titulação dos docentes por categoria administrativa – 2008 

 
Categoria 

Administrativa 

% docentes com doutorado 

Média Mediana Desvio-P. 
Mínimo Máximo 

Total 28,42 21,43 25,85 ,00 100,00 

Federal 57,15 58,62 22,48 ,00 100,00 

Estadual 31,59 22,36 30,65 ,00 100,00 

Municipal 18,18 16,67 17,05 ,00 72,22 

Privada 19,50 15,15 18,19 ,00 100,00 

 

 

 Observe na Tabela 18 que existem cursos de graduação com nenhum docente 

doutor (mínimo=0). O número de docentes com doutorado varia segundo a área de 

conhecimento. A área com mais docentes com esta titulação entre os cursos avaliados 

pelo Enade em 2008 é Ciências Sociais.  
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Tabela 19. Indicador Titulação dos docentes por Área de Conhecimento – 2008 

 
Área de 

Conhecimento 

% docentes com doutorado 

Média Mediana Desvio-P. 
Mínimo Máximo 

Total 28,4221 21,4286 25,84507 ,00 100,00 

Pedagogia 15,4371 9,0909 19,38468 ,00 100,00 

Engenharia 39,2169 35,2941 25,41906 ,00 100,00 

Letras 21,4033 17,3913 20,89995 ,00 100,00 

Computação 19,6249 11,7647 22,34255 ,00 100,00 

Biologia 34,4831 31,5789 25,25931 ,00 100,00 

História 30,3868 24,2647 26,54315 ,00 93,55 

Matemática 22,4890 16,1290 22,94696 ,00 95,00 

Arquitetura 21,9680 18,7500 16,19242 ,00 70,00 

Geografia 27,1392 14,2857 27,92607 ,00 100,00 

Química 46,5725 42,4242 26,27315 ,00 100,00 

Filosofia 46,2058 41,9872 27,77355 ,00 100,00 

Ciências Sociais 63,1489 65,1083 24,15276 ,00 100,00 

Física 57,0281 58,6207 26,99468 ,00 100,00 

3.5.2. Indicador do Regime de Dedicação dos Docentes  

 

 Com relação ao vínculo com o curso, foi considerado o percentual de 

professores não-horistas, ou seja, com regime de dedicação integral ou parcial junto à 

instituição de ensino.  

 O percentual médio de docentes não horistas nas instituições federais é 94% 

enquanto nas instituições municipais é 42%. Entretanto, a metade os cursos avaliados 

em 2008 das instituições federais e estaduais tem em seus quadros somente docentes 

com dedicação parcial ou integral (não horistas). Observe na tabela a seguir que existem 

cursos de instituições públicas onde todos os docentes são horistas. Em 2008, alguns 

cursos da Universidade Estadual de Goiás e da Universidade Federal do Pará possuíam 

em seus quadros somente professores horistas. A listagem completa dos cursos e 

instituições nesta situação encontra-se no Anexo II. 

Tabela 20. Indicador Regime de Trabalho dos docentes por Categoria Administrativa – 2008 

 
Dependência 

Administrativa 

% docentes com regime de dedicação parcial ou integral (não horista) 

Média Mediana Desvio-P. 
Mínimo Máximo 

Total 63,5495 68,7500 34,54011 ,00 100,00 

Federal 94,3740 100,0000 20,45243 ,00 100,00 

Estadual 82,9597 100,0000 31,06838 ,00 100,00 

Municipal 42,7475 38,4615 36,98813 ,00 100,00 

Privada 50,4519 50,0000 29,80381 ,00 100,00 
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 O percentual médio de docentes não horistas varia muito entre as áreas de 

conhecimento. Os cursos de química, filosofia e ciências sociais possuem em média 

mais de 70% de docentes não horistas.  

Tabela 21. Indicador Regime de Trabalho dos docentes por Área de Conhecimento – 2008 

 
Área de 

Conhecimento 

% docentes com regime de dedicação parcial ou integral (não horistas) 

Média Mediana Desvio-P. 
Mínimo Máximo 

Média 

Total 63,5495 68,75 34,54011 0 100 3440 

Pedagogia 54,9751 55,1971 35,20538 0 100 588 

Engenharia 69,7812 77,0992 31,83896 0 100 709 

Letras 60,842 66,3717 35,15977 0 100 371 

Computação 53,6965 55,000 32,95092 0 100 437 

Biologia 65,9015 72,7273 33,41892 0 100 313 

História 65,8259 71,4286 34,54866 0 100 222 

Matemática 65,2252 78,5714 36,99286 0 100 223 

Arquitetura 57,5888 54,1667 33,44514 0 100 143 

Geografia 69,2371 88,8889 35,74659 0 100 143 

Química 73,5211 93,9394 31,65647 0 100 125 

Filosofia 71,8123 89,951 33,19724 0 100 68 

Ciências Sociais 85,9532 100 28,62194 0 100 40 

Física 92,0514 100 21,75873 2,9 100 58 

 

3.6. Variável dependente: IDD 

 

 O Indicador de Diferença entre os Desempenhos (IDD) observado e esperado, 

como o próprio Inep afirma e também Soares et al (2001), é uma boa aproximação do 

que seria considerado o efeito do curso. Ele é apresentado em 5 categorias sendo que 1 é 

o resultado mais baixo e 5 é o resultado mais alto e indica o quanto cada curso se 

destaca da média, podendo ficar acima (categorias 4 e 5) ou abaixo (categorias 1 e 2 ) 

do que seria esperado para ele, considerando o perfil de seus estudantes. No Enade de 

2008, 30,9% dos cursos avaliados tiveram o seu desempenho acima do esperado, sendo 

que entre os cursos das federais este índice alcançou 39,6%, entre as privadas 28,6% e 

entre as municipais apenas 15,3% alcançaram 4 ou 5.  

Por outro lado, observe que existem cursos entre as federais com IDD 1, 

indicando que o desempenho médio dos concluintes desse curso está entre -3 e -2 

desvios-padrão de escala do IDD. O Anexo III apresenta uma listagem completa destes 

cursos. Entre eles, podemos destacar os cursos de Arquitetura, Engenharia do Grupo V 

e Pedagogia da UFRJ e os cursos de Ciências Sociais, Geografia e História da UFF.  
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Tabela 22. Número de cursos segundo o IDD por dependência administrativa – 2008 

 
Dependência 

Administrativa 

N° e % de cursos de graduação  

Total 

 

IDD 4 e 5 IDD 1 IDD 2 IDD 3 IDD 4 IDD 5 

Total 200 774 1402 841 223 3440  

30,9% 5,8% 22,5% 40,8% 24,4% 6,5% 100,0% 

Federal 57 106 226 184 71 644   

39,6% 8,9% 16,5% 35,1% 28,6% 11,0% 100,0% 

Estadual 50 106 208 144 42 550   

33,8% 9,1% 19,3% 37,8% 26,2% 7,6% 100, 0% 

 Municipal 10 41 71 20 2 144   

15,3% 6,9% 28,5% 49,3% 13,9% 1,4% 100,0% 

Privada 83 521 897 493 108 2102   

28,6% 3,90% 24,80% 42,70% 23,50% 5,10% 100,00% 

 

 O Indicador de Desempenho também varia muito segundo a área de 

conhecimento. Observe a distribuição dos cursos segundo o IDD na Tabela 23.  

 

Tabela 23. Número de cursos segundo o IDD por Área de Conhecimento – 2008 

Área de 
Conhecimento 

N° de cursos de graduação 
Total % IDD 1 

% IDD 4 e 
5 

IDD 1 IDD 2 IDD 3 IDD 4 IDD 5 

Total 200 774 1402 841 223 3440 5,8% 31% 

Pedagogia 16 138 252 152 30 588 2,7% 31% 

Engenharia 44 170 268 165 62 709 6,2% 32% 

Letras 10 74 159 107 21 371 2,7% 35% 

Computação 15 100 204 89 29 437 3,4% 27% 

Biologia 16 60 136 86 15 313 5,1% 32% 

História 26 27 88 65 16 222 11,7% 36% 

Matemática 22 80 86 26 9 223 9,9% 16% 

Arquitetura 9 26 56 43 9 143 6,3% 36% 

Geografia 12 32 52 38 9 143 8,4% 33% 

Química 9 38 42 29 7 125 7,2% 29% 

Filosofia 3 14 26 19 6 68 4,4% 37% 

Ciências Sociais 14 2 6 11 7 40 35,0% 45% 

Física 4 13 27 11 3 58 6,9% 24% 

 

 Na próxima seção vamos analisar o IDD em conjunto com as características dos 

alunos, da infraestrutura, do componente pedagógico e dos docentes.  
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3.6.1. IDD e as características Sócio-Econômicas dos Alunos  

 

 Quando cruzamos as informações do IDD e do indicador de renda dos 

concluintes (média), observamos uma relação aproximadamente linear, com uma 

pequena inclinação.  

 

Gráfico 2. IDD e o Indicador de Renda dos concluintes - 2008 

 

 

Gráfico 3. IDD e o Indicador de Educação dos Pais - 2008 

 

 

 

3.6.2. IDD e a Infraestrutura dos Cursos  

 

 Com relação à infraestrutura do curso, observa-se uma relação aproximadamente 

linear com uma inclinação maior do que a observada com as informações dos 

concluintes. Este fato indica que a informação da infraestrutura do curso pode explicar 

melhor o IDD do que as informações dos alunos. Vamos comprovar este fato na 

estimação do modelo (próximo capítulo).  
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Gráfico 4. IDD e a infraestrutura dos cursos por dependência administrativa - 2008 

 

3.6.3. IDD e os Aspectos Pedagógicos dos Cursos  

 

 Os aspectos pedagógicos do curso apresentam um padrão linear, ligeiramente 

suave.  

Gráfico 5. IDD e aos Aspectos Pedagógicos segundo a dependência administrativa - 2008 
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3.6.4. IDD e os Docentes  

 

 Com relação aos docentes, a distribuição dos docentes doutores entre as 

categorias do IDD apresenta um padrão distinto dos anteriores: uma queda do 

percentual médio de docentes doutores da categoria IDD 1 para IDD 2, sendo seguido 

por um aumento nas outras categorias.  

 

Gráfico 6. IDD e os Docentes Doutores 

 

 

 

Gráfico 7. IDD e os Docentes Não Horistas 
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4. O MODELO LOGIT/PROBIT ORDINAL 

 

 Neste Estudo foram utilizados dois modelos de regressão ordinal para investigar 

o quanto algumas características observáveis dos alunos e dos cursos de graduação 

podem contribuir para o efeito do curso de graduação, medido pela variável ordinal 

IDD. Para tanto, vários modelos econométricos serão estimados sobre a variável renda 

familiar dos concluintes, infraestrutura e aspectos pedagógicos do curso e titulação e 

regime de dedicação dos docentes. Essas variáveis vão compor a matriz de variáveis 

explicativas X. As observações são os cursos das instituições de ensino superior (IES), 

avaliados pelo Enade 2008. Analisando os dados por curso não estamos incorrendo no 

vício de agregação que ocorre quando se trabalha com dados agregados em uma 

situação em que o evento de interesse acontece em outro nível de desagregação. Nesta 

monografia a contribuição se dá ao nível do curso através de suas características. 

 

4.1. Especificação do Modelo Econométrico 

 

 O modelo de regressão ordinal é geralmente apresentado como um modelo de 

variável latente. Definindo y* como a variável latente, variando de – ∞ a + ∞, o modelo 

estrutural é: 

 

      , i = 1,...,n     (4.1) 

 

O modelo de mensuração divide y* em J categorias ordinais onde: 

 

 

 

Para uma simples variável independente, o modelo estrutural é 

A probabilidade de se observar y = m onde m = 1,...,J para um dado valor de x é: 

 

         (4.2) 
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Substituindo y* por                   e depois de alguma álgebra teremos a equação em termo 

de F (.) que é a função de probabilidade acumulada de ε: 

 

          (4.3) 

 

No modelo probit ordinal, F é normal acumulada e no modelo logit ordinal F é a função 

logística. O modelo também pode ser escrito em termos de razão de chances na forma: 

 

          (4.4) 

 

No caso de uma variável independente e três categorias (supondo o intercepto igual a 

zero), teremos: 

 

 

     e     (4.5) 

 

     

Segundo Gujarati (2000), para estimar modelos desse tipo, com variável 

dependente ordinal, existem três abordagens comumente mais utilizadas: Modelo de 

Probabilidade Linear, Modelo Probit
11

 e Modelo Logit. Em virtude das limitações do 

primeiro - sendo a principal delas o fato de supor que a probabilidade de o evento 

ocorrer (  aumenta linearmente com      , ou seja, o efeito marginal ou incremental de 

x permanece constante do começo ao fim, optou-se pelos dois últimos. Considerado o 

modelo de escolha discreta de mais fácil utilização, o modelo Logit é o mais comumente 

aplicado.  

 

O modelo Logit é limitado em três importantes pontos. Ele não permite a 

representação de variação de preferência aleatória, apresenta padrões de substituição 

restritivos, por causa da propriedade de independência de alternativas irrelevantes e não 

deve ser usado para dados em painel quando fatores estão correlacionados no tempo 

para cada tomador de decisão.  

 

                                                 
11

 Em inglês, link function. 
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O modelo Probit, pode lidar com esses três pontos. Sua única limitação é que ele 

requer distribuição normal para todos os componentes não observáveis. Na maioria das 

situações, a distribuição normal gera uma representação adequada de componentes 

aleatórios. No entanto, o problema é que, em alguns casos, a distribuição normal é 

inadequada e pode levar a previsões erradas. 

 

 Entre logit e probit qual modelo é preferível? Na maioria das aplicações os 

modelos são muito semelhantes, a diferença principal é que a distribuição logística tem 

caudas um pouco mais gordas, que pode ser visto no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 8. Distribuição acumulada Probit e Logit 

 

 

Ou seja, a probabilidade condicional  se aproxima de zero ou um a um ritmo mais 

lento em Logit do que em Probit. Portanto, não há um forte motivo para escolher 

um sobre o outro, uma vez que o método de estimação é o mesmo (método da Máxima 

Verossimilhança) e diferem apenas na função de distribuição acumulada.  

Na prática, o modelo logit é mais utilizado devido a sua especificação 

matemática mais simples. 

 

Definição 1 - Modelo logit 

 

O modelo logit ou modelo de regressão logística é especificado por: 
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          (4.6) 

 

Onde  (·) é a função distribuição acumulada da logística 

 

          (4.7) 

 

 

Definição 2 - Modelo Probit 

 

O modelo probit especifica a probabilidade condicional a um vetor de variáveis 

explicativas; ou seja, 

 

        (4.8) 

 

 

onde (.) representa a distribuição acumulada da normal padrão: 

 

        (4.9)  

 

O Modelo probit admite a seguinte hipótese: 

 

 

 

onde  é um índice não observado dependente das variáveis    de tal modo 

que quanto maior é o valor do índice   maior é a probabilidade de o indivíduo possuir a 

característica de interesse. 

 

Assume-se também que corresponde um nível limiar (crítico) do índice  * tal que, se  

 * ≤  o indivíduo possui a característica de interesse , caso contrário não possui esta 

característica. 
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Admitindo a hipótese da normalidade, a hipótese de que  * ≤  pode ser apresentada 

do seguinte modo: 

                                                                 

Pi = Pi(Yi=1 | X1i,….,Xni) = P(Ii* ≤Ii ) = P(Zi ≤ b0 + b1X1i +…..+bnXni) =  

= F(b0 + b1X1i +...+bnXni )                                                                       

 

onde Zi ~ N(0, 1)   e   

 

 

 

Esta função permite que a probabilidade Pi permaneça entre 0 e 1, ou seja 

 

  e    

  

4.2. Estimação do Modelo 

 

A estimação dos modelos probit e logit se baseia, usualmente, no método da Máxima 

Verossimilhança (MV). Para n observações independentes têm-se a seguinte função de 

verossimilhança: 
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  (4.10) 

 

 

De forma alternativa, a equação (4.6) pode ser escrita como: 

 

           (4.11) 

 

e tomando logaritmos: 
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    (4.12) 

 

que será maximizada se: 

 

    (4.13)  

onde  f representa a derivada de F. 

O estimador de Máxima Verossimilhança do modelo logit nas condições de primeira 

ordem é: 

      (4.14)   

                   

Desde           assim o resíduo    é ortogonal à  

regressores,similar à regressão de Mínimos Quadrados Ordinários.  

Esta forma simples surge porque (z) é a função de ligação canônica para a 

densidade de Bernoulli. 

 

O estimador de máxima verossimilhança do modelo probit nas condições de primeira 

ordem é: 

 

     (4.15) 

 

onde, ao contrário do modelo logit, o peso   

que varia em todas as observações. 
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4.3. Interpretação dos parâmetros estimados e razão de chance no 

modelo logit 

  

A razão de chance ou razão de probabilidade significa qual a probabilidade de 

um evento ocorrer, se sob as mesmas condições ele não acontecer, sendo calculada por: 

 

       (4.16)   

   

onde   representa a estimativa do parâmetro da i-ésima variável explicativa. A razão 

de probabilidade é, simplesmente, a razão entre duas probabilidades (DEMARIS, 1992). 

 

Portanto a razão de probabilidade é dada por: 

 

 

 

Ao logaritmizar a razão de probabilidade, tem-se: 

 

 

 

dessa forma, os coeficientes a serem estimados irão mensurar o impacto de variação na 

variável explicativa sobre o logaritmo da razão da probabilidade. 
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4.4. Determinação da adequação do modelo 

 

A significância do modelo é avaliada pelo teste da razão de verosimilhanças, ou 

pelos testes do Qui-quadrado e da Deviance (se estes puderem ser aplicados) enquanto 

que a significância prática do modelo é avaliada pelos pseudo- .  

 

A avaliação do tipo de modelo (logit ordinal, probit ordinal, modelo de escala, 

etc.) pode fazer-se de uma forma simples, comparando o -2 log da verossimilhança       

(–2LL) dos dois modelos em causa. O melhor modelo será aquele que apresentar menor 

–2LL. Ainda que não existam, atualmente, métodos para avaliar a qualidade dos 

resíduos e observações influentes específicos para a regressão ordinal, é possível 

recorrer aos resíduos e medidas de observações influentes definidos anteriormente para 

a regressão logística. 

 

De acordo com Hosmer & Lemeshow (2000), este processo de análise tem, 

porém a desvantagem de ser uma aproximação ao modelo estimado, já que os 

coeficientes da regressão ordinal são apenas uma “aproximação” dos coeficientes da 

regressão logística. Ainda assim, se o pressuposto da homogeneidade dos declives for 

válido, a análise de resíduos ordinais com os métodos da regressão logística produz 

resultados fiáveis (Long & Freese, 2006).  

 

4.5. Efeito marginal 

 

Em modelos de probabilidade, o efeito marginal da variável aleatória , com 

i=1,2,...,k, é a mudança na probabilidade prevista associada a mudanças nessa variável 

explanatória  .  

Seja o modelo de probabilidade definido em: 

 (4.17) 

 Então, o efeito marginal pode ser definido por: 

        (4.18) 
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onde f (.) é a função densidade associada à função de distribuição F(.) . 

 

Portanto, f (β'x) é um fator de mudança de escala nos coeficientes estimados para obter 

os efeitos marginais e esse fator varia com os valores observados das variáveis 

explanatórias X. Assim, os efeitos marginais são funções não-lineares das estimativas 

dos parâmetros e dos níveis de todas as variáveis explanatórias X do modelo. 

 

Os efeitos marginais para o modelo logit  podem ser facilmente obtidos a partir dos 

coeficientes, uma vez que  ,onde . Avaliando a 

 produz um efeito marginal bruta estimada de . 

 

O efeito marginal da variável continua de um modelo linear pode ser obtido, em geral, 

por: 

 

       (4.19) 

Na literatura estatística uma interpretação muito comum dos coeficientes é em 

termos de efeitos marginais sobre a razão de chances e não na probabilidade.  

 

Para o modelo logit 

       (4.20) 

        (4.21) 

 

        (4.22) 
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Aqui p/(1 − p) mede a probabilidade de que y = 1 em relação à probabilidade de que y 

= 0 e é chamado o odds ratio ou risco relativo. Os efeitos marginais do modelo probit 

são , onde .  Não existem outras 

simplificações semelhantes ao modelo do logit, embora  desde 

. 

 

O modelo probit não é tão simples como o modelo logit. No entanto, é amplamente 

utilizado como é o modelo natural se o ponto de partida é uma imagem latente modelo 

de regressão normal. 

 

5. AJUSTE DO MODELO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Para identificar os determinantes do efeito curso de graduação, ou seu efeito 

agregado, foram estimadas regressões logit e probit ordenadas aos dados apresentados 

no capítulo 3. Os modelos foram estimados no software SPSS.  

 As próximas seções descrevem os modelos ajustados, a qualidade do ajuste e a 

contribuição marginal das variáveis independentes dos modelos estimados para todos os 

cursos como um todo (seção 5.1) e depois para os cursos segundo a categoria 

administrativa (seção 5.2). A justificativa de se estimar um modelo para cada 

dependência administrativa (federal, estadual, privada) é devido a autonomia 

diferenciada das instituições de ensino superior.  

 

5.1. Modelo Estimado para todos os Cursos 

 

 O modelo ajustado para a variável dependente IDD com 5 categorias (1 a 5) está 

na tabela a seguir. Testando os coeficientes individualmente (estatística Wald), 

observamos que todas as variáveis incluídas no modelo afetam significativamente o 

efeito do curso ao nível 5% no modelo logit ordenado. Já no modelo probit ordenado, a 

educação do pai não é estatisticamente significativo ao nível 5%.  
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Tabela 24. Parâmetros Estimados – Variável dependente: IDD – Todos os cursos 

 

Variáveis 

Modelo Logit Modelo Probit 

Estimativa Wald Sig. 

Razão 
Chances* 

Estimativa Wald Sig. 

Threshold [IDD = 1,00] -1,225 51,659 ,000  -,642 45,005 ,000 

[IDD = 2,00] ,667 16,973 ,000  ,374 15,875 ,000 

[IDD = 3,00] 2,488 220,269 ,000  1,485 240,250 ,000 

[IDD = 4,00] 4,422 597,059 ,000   2,545 636,652 ,000 

Localização Irenda ,187 8,981 ,003 1,2053 ,107 8,894 ,003 

ISE_Epai -,066 4,093 ,043 0,9360 -,035 3,472 ,062 

infra ,005 8,768 ,003 1,0514 ,003 12,702 ,000 

pedagogico ,012 39,707 ,000 1,1308 ,007 36,848 ,000 

doc_doutor ,012 71,112 ,000 1,1316 ,006 53,532 ,000 

doc_naohoristas ,003 6,460 ,011 1,0265 ,002 8,068 ,005 

Nota: * Razão de chances calculado por exp(b). No caso das variáveis infra, pedagógico e docentes, calculado por 

exp(10b).  

 

 

 Comparando os dois modelos (logit e probit), o melhor modelo é o logit pois 

possui o menor -2 log Verossimilhança e o maior pseudo R².  

 

Tabela 25. Qualidade do Ajuste – Variável dependente: IDD – Todos os Cursos 

 

Informação do modelo ajustado Logit Probit 

-2 log Verossimilhança 
Intercepto 
Only 

9553,441 9553,441 

  
Final 9336,728 9351,360 

qui-quadrado 
Pearson 14056,266 14268,304 

  
Deviance 216,713 202,081 

Pseudo R-Square 
Cox and Snell ,061 ,057 

 
Nagelkerke ,065 ,061 

  
McFadden ,023 ,021 

 

 Outra forma de medir a qualidade do ajuste é analisar a capacidade preditiva do 

modelo, comparando o Y observado com o Y predito/ajustado no modelo (Tabela 26).  
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Tabela 26. Capacidade Preditiva do Modelo – Variável dependente: IDD – Todos os 

cursos 

IDD Observado 
IDD Estimado 

Total 
 

% Estimado 
Corretamente 

2,00 3,00 4,00 

LOGIT 1,00 6 184 10 200 0,0% 

2,00 17 738 19 774 2,2% 
3,00 20 1332 50 1402 95,0% 
4,00 3 766 72 841 8,6% 
5,00 0 189 34 223 0,0% 

Total 46 3209 185 3440 41,3% 

PROBIT 1,00 2 196 2 200 0,0% 

2,00 7 763 4 774 0,9% 
3,00 6 1384 12 1402 98,7% 
4,00 0 805 36 841 4,3% 
5,00 0 208 15 223 0,0% 

Total 15 3356 69 3440 41,5% 

 

Observe que os modelos logit e probit estimados não conseguiram predizer 

nenhum IDD 1 ou IDD 5, ou seja, os cursos com entre 3 e 2 desvios-padrões do 

resultado esperado (abaixo ou acima). Por isso, estimamos os modelos novamente, 

utilizando o IDD agrupado, com apenas 3 categorias:  

 1 no caso do IDD 1 ou 2, ou seja, resultado abaixo do esperado; 

 2 no caso do IDD igual a 3, ou seja, resultado dentro do esperado; 

 3 no caso do IDD igual a 4 ou 5, ou seja, resultado acima do esperado. 

 

O modelo ajustado para a variável dependente IDD agrupado com 3 categorias 

(1 a 3) está na Tabela 27. Testando os coeficientes individualmente (estatística Wald), 

observamos que todas as variáveis incluídas no modelo afetam significativamente o 

efeito do curso ao nível 5% nos modelos logit e probit ordenado.  

 No modelo logit ordenado, podemos interpretar os resultados usando a razão de 

chances. No caso da variável docente com doutorado, a razão de chances foi calculada 

para um aumento de 10% do percentual de docentes doutores e neste caso a 

probabilidade de um maior efeito curso (ou valor agregado) é 13,71% maior quando o 

percentual de docentes doutores aumenta em 10%, mantendo todas as outras variáveis 

constantes. Para um aumento de uma unidade do indicador de renda da família, a chance 
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de um maior valor agregado do curso aumenta 21,6%, mantendo todas as outras 

variáveis constantes. 

 

Tabela 27. Parâmetros Estimados – Variável dependente: IDD Agrupado 

– Todos os cursos 

Variáveis 

Modelo Logit Modelo Probit 

Estimativa Wald Sig. 

Razão 
Chances* 

Estimativa Wald Sig. 

Threshold [IDDAgrup = 1,00] ,638 14,823 ,000  ,393 15,539 ,000 

[IDDAgrup = 2,00] 2,457 206,367 ,000   1,506 219,166 ,000 

Localização Irenda ,196 9,363 ,002 1,2160 ,120 9,734 ,002 

ISE_Epai -,074 4,934 ,026 0,9285 -,044 4,715 ,030 

infra ,004 5,446 ,020 1,0411 ,002 5,434 ,020 

pedagogico ,013 41,377 ,000 1,1367 ,008 43,603 ,000 

doc_doutor ,013 73,024 ,000 1,1371 ,008 69,611 ,000 

doc_naohoristas ,003 6,003 ,014 1,0260 ,002 6,448 ,011 

Nota: * Razão de chances calculado por exp(b). No caso das variáveis infra, pedagógico e docentes, calculado por 

exp(10b).  

 

Os ajustes do modelo para IDD agrupado estão na Tabela 28. Comparando os 

dois modelos (logit e probit), os resultados da qualidade do ajuste são bem semelhantes. 

Comparados com os indicadores de qualidade do ajuste do modelo estimado para 

explicar o IDD original (Tabela 25), o -2 log Verossimilhança é menor e o pseudo-R² é 

maior, indicando que o modelo estimado para explicar o IDD Agrupado foi melhor 

estimado.  

 

Tabela 28. Qualidade do Ajuste – Variável dependente: IDD Agrupado – Todos os 

cursos 

Informação do modelo ajustado Logit Probit 

-2 log Verossimilhança Intercepto 7471,879 7471,879 

 Final 7258,054 7259,209 

Qui-quadrado Pearson 6887,507 6889,229 

 Deviance 213,826 212,671 

Pseudo R-Quadrado Cox and Snell ,060 ,060 

 Nagelkerke ,068 ,068 

  McFadden ,029 ,028 

 

 A capacidade preditiva do modelo do IDD agrupado está na tabela 29. 

Considerando os valores observados e estimados como um todo, o modelo sob o IDD 

agrupado estimou corretamente 43% dos valores de Y, comparado a 41% do modelo 
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anterior (Tabela 26). O modelo estimou corretamente 14% dos valores de Y igual a 1, 

74% dos valores de Y igual a 2 e 29% dos valores de Y igual a 3. 

 

Tabela 29. Capacidade Preditiva do Modelo – Variável dependente: IDD Agrupado – 

Todos os cursos 

IDD Observado 
IDD Estimado 

Total 

% Estimado 
Corretamente 1 2 3 

LOGIT 1 142 721 111 974 14,6% 

2 164 1034 204 1402 73,8% 

3 43 707 314 1064 29,5% 

Total 349 2462 629 3440 43,3% 

PROBIT 1 145 721 108 974 14,9% 

2 169 1034 199 1402 73,8% 

3 43 715 306 1064 28,8% 

Total 357 2470 613 3440 43,2% 

 

 Para verificar qual variável explicativa mais contribui para explicar o 

valor adicionado do curso, foi estimado o modelo logit sem cada uma das variáveis 

explicativas. A diferença entre o deviance do modelo com a variável e sem a variável 

indica a contribuição da variável omitida na explicação da variável dependente. 

Observa-se na Tabela 30 que as variáveis relativas ao aluno contribuem apenas com 

5,7% na explicação da variação do efeito curso, ou seja, os 94,3% restantes são 

explicados pelas variáveis relativas ao curso, principalmente os aspectos pedagógicos 

(31,1%) e a titulação do docente (54,2%).  

 

Tabela 30. Contribuição Marginal de cada variável independente – Variável 

dependente: IDD Agrupado – Todos os cursos 

Variável Omitida Deviance Diferença Contribuição 

Total 210,887 128,210 100,0% 

Aluno 203,624 7,263 5,7% 

Infraestrutura 206,681 4,206 3,3% 

A.Pedagógicos 171,025 39,862 31,1% 

TitulaçãoDocente 141,355 69,532 54,2% 

RegimeDocente 203,539 7,348 5,7% 
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5.2. Modelo Estimado segundo as categorias administrativas 

 

 Que providências um curso de uma instituição federal deve tomar para aumentar 

o seu valor agregado? E uma instituição privada? Para responder essas perguntas, foram 

estimados modelos logit ordenado para cada categoria administrativa (federal, estadual 

e privada). Não estimamos para as municipais devido o seu pequeno número de cursos 

(n=144).  

 A tabela 31 apresenta os parâmetros estimados do modelo logit ordenado. 

Testando os coeficientes individualmente, observa-se que as características dos docentes 

não são significativas ao nível 5% para explicar o valor agregado dos cursos federais e 

estaduais. Esse fato se deve ao alto percentual de docentes doutores e não horistas 

nestes cursos. Já entre as instituições privadas, as características de infraestrutura, 

pedagogia e docentes com doutorado afetam significativamente ao nível 5% o valor 

agregado do curso.  

 A análise da contribuição marginal das variáveis significativas do curso, 

utilizando a razão de chances, é a seguinte:  

 Para os cursos das federais, um aumento de 10% na percepção dos alunos 

sobre a infraestrutura do curso aumenta em 21% a probabilidade de um 

maior valor agregado; mantendo todas as outras variáveis constantes.  

 Para os cursos estaduais, os aspectos pedagógicos possuem um efeito 

marginal maior que a infraestrutura: um aumento de 10% nos aspectos 

pedagógicos do curso aumenta em 23,5% a probabilidade de um maior 

efeito do curso, mantendo todas as outras variáveis constantes.  

 Já entre os cursos das instituições privadas, a contribuição marginal é 

maior quando se alteram os aspectos pedagógicos e o número de 

docentes doutores: um aumento de 10% em cada uma destas categorias é 

seguido por um aumento de 16% na probabilidade do curso aumentar o 

seu efeito, individualmente, mantendo todas as outras variáveis 

constantes. Uma melhora de 10% na infra-estrutura do curso vem 

seguido por um aumento de 8% na probabilidade do curso aumentar o 

seu valor agregado.  
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Tabela 31. Parâmetros Estimados do Modelo Logit – Variável dependente: IDD 

Agrupado – Por Categoria Administrativa 

Variáveis 

Federal Estadual Privada 

Estimativa Sig. 

Razão 
Chances Estimativa Sig. 

Razão 
Chances Estimativa Sig. 

Razão 
Chances 

Threshold [IDDAgrup = 1,00] 1,251 ,003  ,712 ,024  ,819 ,000  

[IDDAgrup = 2,00] 
2,866 ,000   2,418 ,000   2,732 ,000   

Localização infra ,019 ,000 1,2103 ,013 ,005 1,1351 ,008 ,006 1,0837 

pedagogico ,012 ,008 1,1294 ,021 ,000 1,2351 ,015 ,000 1,1647 

doc_doutor ,006 ,061             -    ,003 ,395             -    ,015 ,000 1,1627 

doc_naohoristas ,006 ,139             -    ,001 ,635             -    -,002 ,120 - 

 

 Quanto à qualidade dos modelos ajustados, utilizando o pseudo-R² como medida 

da qualidade, os melhores modelos são os ajustados para as federais, depois estaduais e 

por último as privadas.  

 

Tabela 32. Qualidade do Ajuste – Variável dependente: IDD Agrupado – Por Categoria 

Administrativa 

Informação do modelo ajustado Federal Estadual Privada 

-2 Log verossimilhança 
Intercept Only 1393,707 1200,961 4539,175 

  Final 1336,215 1155,923 4411,417 

qui-quadrado Pearson 1287,875 1108,190 4203,429 

  Deviance 57,492 45,039 127,758 

Pseudo R-Square Cox and Snell ,085 ,079 ,059 

 Nagelkerke ,096 ,089 ,067 

  McFadden ,041 ,038 ,028 

 

 Com relação à capacidade preditiva dos modelos (Tabela 33), observa-se que o 

modelo ajustado para as instituições federais estimou corretamente 43,9% dos Y´s 

observados, semelhante às privadas; e o modelo ajustado nas federais 43,3%. Os 

modelos ajustados aos cursos federais estimou corretamente 63,5% dos Y´s observados 

iguais a 3 enquanto os privados estimou corretamente 82% dos Y´s observados iguais a 

2.  
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Tabela 33. Capacidade Preditiva do Modelo – Variável dependente: IDD Agrupado – 

Por Categoria Administrativa 

IDD Observado 
IDD Estimado 

Total 

% Estimado 
Corretamente 

1 2 3 

Federal 1 42 62 59 163 25,8% 

2 31 79 116 226 35,0% 

3 13 80 162 255 63,5% 

Total 86 221 337 644 43,9% 

Estadual 1 36 85 35 156 23,1% 

2 45 108 55 208 51,9% 

3 13 79 94 186 50,5% 

Total 94 272 184 550 43,3% 

Privada 1 75 490 39 604 12,4% 

2 97 735 65 897 81,9% 

3 25 464 112 601 18,6% 

Total 197 1689 216 2102 43,9% 

 

 Analisando a contribuição marginal de cada variável independente (Tabela 34), 

observa-se que para aumentar o efeito do curso das IES federais, os coordenadores 

devem investir na infra-estrutura do curso (laboratórios, salas de aula, biblioteca) e nas 

IES estaduais os aspectos pedagógicos possuem uma contribuição marginal maior.  

 

Tabela 34. Contribuição Marginal – Variável dependente: IDD Agrupado – Por 

Categoria Administrativa 

Variável Omitida 
IES Privadas IES Federais IES Estaduais 

Deviance Diferença Contribuição Deviance Diferença Contribuição Deviance Diferença Contribuição 

Total      127,76          82,55  100,0% 57,49         37,06  100,0%      45,04        26,22  100% 

Infraestrutura      120,37            7,39  9,0% 33,55         23,94  64,6%      37,40          7,64  29% 

A.Pedagógicos        94,49          33,27  40,3% 50,30            7,19  19,4%      27,39        17,65  67% 

Titulação Docente        88,28          39,48  47,8%  53,95            3,54  9,6%      44,34          0,70  3% 

Regime Docente      125,36            2,40  2,9% 55,11            2,38  6,4%      44,80          0,24  1% 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A educação afeta vários aspectos da vida humana: afeta a vida individual, a vida 

a familiar e a sociedade como um todo. Entre os níveis educacionais, a educação 

superior afeta muito mais as chances de um indivíduo se manter empregado e, uma vez 

empregado, os seus rendimentos. Neste sentido, a qualidade da educação superior 

recebida, ou seja, o efeito do curso é fundamental na vida dos concluintes.  

 Define-se como valor agregado (ou adicionado) o quantitativo acrescido por 

cada instituição de ensino ao desempenho dos alunos, por intermédio de sua 

infraestrutura, aspectos pedagógicos e qualidade dos docentes. Existe uma diferença 

entre o valor agregado e o efeito puro do curso. O efeito puro do curso, ou na forma 
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reduzida, efeito do curso, refere-se à diferença entre o valor médio do resultado para um 

aluno com certas características e o valor médio do resultado para o mesmo aluno em 

relação a todo o sistema escolar. O Indicador de Diferença entre os Desempenhos (IDD) 

observado e esperado é uma proxy do efeito puro do curso e é calculado pela diferença 

entre o desempenho médio do concluinte de um curso (por exemplo, engenharia) e o 

desempenho médio estimado para os concluintes desse mesmo curso de instituições 

cujos perfis de seus estudantes ingressantes são semelhantes. Esse resultado foi 

padronizado, e o resultado pode variar entre -3 e +3 desvios-padrão. Depois, os valores 

padronizados do IDD foram agrupados em categorias, onde categoria 1 significa que o 

resultado ficou entre -3 e -2 desvios-padrão, indicando que o efeito do curso ficou 

abaixo do que seria esperado para cursos com alunos com o mesmo perfil. A maior 

categoria é 5, indicando que o efeito curso ficou muito acima do que seria esperado para 

cursos com alunos com o mesmo perfil. Com relação a diferença entre os conceitos de 

valor agregado e efeito puro, Soares et al (2001) mostraram que os resultados são 

equivalentes em termos práticos.  

 Para estimar os determinantes do efeito curso, foram estimados vários modelos 

logit e probit ordenados para os cursos avaliados pelo Enade 2008. A razão de se utilizar 

este ano ao invés de um ano mais recente é que, até o momento da defesa desta 

monografia, os dados para os cursos avaliados pelo Enade 2009 (mais recente) não 

estavam disponíveis.  

 Os modelos estimados mostraram que, quando se incluem variáveis relativas ao 

aluno (renda familiar e educação dos pais), além os aspectos pedagógicos, da 

infraestrutura e docentes do curso, estas características dos alunos são as que menos 

contribuem para o aumento do efeito curso.  

 Se um coordenador de um curso de graduação recebeu um IDD abaixo do 

esperado, o que ele pode fazer, dentre os fatores que estão no seu controle, para 

aumentar o efeito do curso? Para responder a essa pergunta, foram estimados modelos 

logit ordenado para os cursos em cada categoria administrativa (federal, estadual e 

privada). Os resultados mostraram que um melhor resultado em termos do efeito curso é 

alcançado no acréscimo da infraestrutura dos cursos (laboratórios, biblioteca, salas de 

aula) para as instituições federais e nos aspectos pedagógicos para as instituições 

estaduais. Para as instituições privadas, um melhor resultado em termos do efeito curso 

é alcançado no acréscimo da qualidade dos aspectos pedagógicos e nos docentes com 

doutorado. 
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ANEXO I – Cursos de Graduação de IES Públicas sem docente doutor  
IES e UF Área 

ESTADUAIS   

FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO - Paraná Matemática 

FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ - 
Paraná Letras 

  Pedagogia 

FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE CORNÉLIO 
PROCÓPIO - Paraná Pedagogia 

FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE JACAREZINHO - 
Paraná Matemática 

  Pedagogia 

FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA CIÊNCIAS LETRAS UNIÃO DA VITÓRIA - 
Paraná Geografia 

  Letras 

  Matemática 

  Química 

FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAGUÁ - 
Paraná Matemática 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PE Biologia 

  Engenharia 

  Geografia 

  História 

  Matemática 

  Pedagogia 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - BA História 

  Letras 

  Matemática 

  Pedagogia 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - MGrosso Arquitetura  

  Matemática 

  Pedagogia 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - Pará Biologia 

  Letras 

  Matemática 

  Pedagogia 

  Química 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - RGrNorte Pedagogia 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - Paraíba Letras 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL - Alagoas Biologia 

  Geografia 

  História 

  Letras 

  Pedagogia 

  Química 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - GO 
Computação E 
Informática 

  Geografia 

  História 

  Letras 

  Matemática 

  Pedagogia 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - MG Computação  

  História 

  Matemática 

  Pedagogia 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - Ceará Biologia 

  Geografia 

  Matemática 

  Pedagogia 
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IES e UF Área 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - Paraná Geografia 

  Pedagogia 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - Maranhão Física 

  História 

  Letras 

  Matemática 

  Pedagogia 

  Química 

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - Ceará Geografia 

FEDERAIS   

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARÁ - Pará Matemática 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - Ceará Engenharia  

  Filosofia 

MUNICIPAIS   

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - PE Geografia 

  História 

  Letras 

  Matemática 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE SÃO FRANCISCO - PE História 

  Letras 

  Matemática 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA - Paraná Computação  

  Engenharia ) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG - Tocantins Letras 

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL - PE Letras 

  Pedagogia 

FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - ES Letras 

FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI - Paraná Computação  

FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP Pedagogia 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MATA SUL - PE Biologia 

  Geografia 

  História 

  Letras 

  Matemática 

  Química 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Letras 

  Matemática 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA - PE Biologia 

  História 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BELO JARDIM - PE Biologia 

  Geografia 

  História 

  Letras 

  Matemática 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GOIANA - PE Biologia 

  Geografia 

  História 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA - PE História 

  Letras 

  Matemática 

FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU - Paraná Letras 

FACULDADES INTEGRADAS REGIONAIS DE AVARÉ - SP Letras 

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO Computação  

  Letras 

  Matemática 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - SC Computação  

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA - SC Pedagogia 
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ANEXO II – Cursos de Graduação de IES Públicas com todos os 

docentes horistas 

IES e UF Área de Conhecimento 

ESTADUAL   

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - GO Computação  

  Geografia 

  História 

  Letras 

  Matemática 

  Pedagogia 

FEDERAL   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - Pará Biologia 

  Computação  

  Matemática 

  Pedagogia 

MUNICIPAIS   

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - PE Biologia 

  Geografia 

  História 

  Letras 

  Matemática 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG - Tocantins Letras 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA - SP Computação  

  Engenharia  

FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI - 
Paraná Computação  

  História 

  Matemática 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MATA SUL - PE Biologia 

  Geografia 

  História 

  Letras 

  Matemática 

  Química 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA - PE Biologia 

  História 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GOIANA - PE Biologia 

  Geografia 

  História 

  Matemática 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA - 
PE História 

  Letras 

  Matemática 

FACULDADE PROFESSOR MIGUEL ÂNGELO DA SILVA SANTOS - RJ Computação 

FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU - Paraná Letras 

  Pedagogia 

FACULDADES INTEGRADAS DE SANTA FÉ DO SUL - SP Letras 

  Matemática 

  Pedagogia 
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IES e UF Área de Conhecimento 

FACULDADES INTEGRADAS REGIONAIS DE AVARÉ - SP Biologia 

  Letras 

  Matemática 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO MANUEL - SP Letras 

  Pedagogia 

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO Biologia 

  Computação  

  Engenharia  

  Letras 

  Matemática 

  Pedagogia 
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ANEXO III - Cursos de Graduação de IES Públicas IDD categoria 1 

 

IES e UF Área de Conhecimento 

ESTADUAL   

FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO - Paraná ENGENHARIA (GRUPO VI) 

FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA CIÊNCIAS LETRAS UNIÃO DA VITÓRIA 
- Paraná MATEMÁTICA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SC HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PE ENGENHARIA (GRUPO II) 

  HISTÓRIA 

  MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - BA BIOLOGIA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - MGrosso MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - Pará ENGENHARIA (GRUPO VI) 

  PEDAGOGIA 

  QUÍMICA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ BIOLOGIA 

  GEOGRAFIA 

  MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - RGrNorte PEDAGOGIA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - BA BIOLOGIA 

  ENGENHARIA (GRUPO I) 

  ENGENHARIA (GRUPO IV) 

  MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - Paraná GEOGRAFIA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - BA GEOGRAFIA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - Ceará FILOSOFIA 

  HISTÓRIA 

  PEDAGOGIA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - Maranhão BIOLOGIA 

  ENGENHARIA (GRUPO III) 

  FÍSICA 

  GEOGRAFIA 

  HISTÓRIA 

  LETRAS 

  MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - RJ CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - Paraná HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - BA HISTÓRIA 

  MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - SP 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

  BIOLOGIA 

  CIÊNCIAS SOCIAIS 

  ENGENHARIA (GRUPO I) 

  ENGENHARIA (GRUPO II) 

  ENGENHARIA (GRUPO VIII) 

  GEOGRAFIA 

  HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - Ceará HISTÓRIA 

    

FEDERAL   

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA - RJ ENGENHARIA (GRUPO III) 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO MARANHÃO - Maranhão BIOLOGIA 

  QUÍMICA 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARÁ - Pará FÍSICA 

  MATEMÁTICA 
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IES e UF Área de Conhecimento 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - MG ENGENHARIA (GRUPO VIII) 

  LETRAS 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - RGrSul MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - DF 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - BA CIÊNCIAS SOCIAIS 

  ENGENHARIA (GRUPO III) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - Paraíba ENGENHARIA (GRUPO I) 

  FÍSICA 

  HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - Alagoas CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - GO HISTÓRIA 

  LETRAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - MG 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - MGrosso FILOSOFIA 

  MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - MGrSul CIÊNCIAS SOCIAIS 

  ENGENHARIA (GRUPO II) 

  PEDAGOGIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - MG ENGENHARIA (GRUPO VI) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - RGrSul HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - PE GEOGRAFIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - SC CIÊNCIAS SOCIAIS 

  GEOGRAFIA 

  HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RGrSul CIÊNCIAS SOCIAIS 

  HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - SP CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - Sergipe ENGENHARIA (GRUPO IV) 

  ENGENHARIA (GRUPO VIII) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - MG CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - Ceará ENGENHARIA (GRUPO IV) 

  GEOGRAFIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ES HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Maranhão CIÊNCIAS SOCIAIS 

  GEOGRAFIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - Pará CIÊNCIAS SOCIAIS 

  ENGENHARIA (GRUPO II) 

  ENGENHARIA (GRUPO IV) 

  FÍSICA 

  MATEMÁTICA 

  QUÍMICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - Paraná PEDAGOGIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - RJ 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

  ENGENHARIA (GRUPO V) 

  PEDAGOGIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - RGrSul HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - RJ CIÊNCIAS SOCIAIS 

  GEOGRAFIA 

  HISTÓRIA 

MUNICIPAL   

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - PE HISTÓRIA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA - Paraná 
COMPUTAÇÃO E 
INFORMÁTICA 

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG ENGENHARIA (GRUPO II) 

FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI - Paraná 
COMPUTAÇÃO E 
INFORMÁTICA 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MATA SUL - PE MATEMÁTICA 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BELO JARDIM - PE MATEMÁTICA 
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FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GOIANA - PE BIOLOGIA 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA - PE HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - SC HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA - SC ENGENHARIA (GRUPO II) 
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