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Um novo 
paradigma

Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa: Como estão os atributos?

Conceito 01: A gestão do curso não é realizada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações 
externas como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso.

Conceito 02: A gestão do curso é realizada considerando apenas a autoavaliação institucional ou o resultado das avaliações 
externas como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso

Conceito 03: A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas 
como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso.

Conceito 04: A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas 
como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela 

comunidade acadêmica.

Conceito 05: A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas 
como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela 

comunidade acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica.



Algumas inquietações 

Duas perspectivas para a avaliação da educação superior

Perspectiva dos instrumentos:
➢ Os novos instrumentos de 

avaliação proporcionam 
maior responsabilidade ao 
NDE;

➢ O NDE assume o papel de 
objetivar o instrumento;

➢ Os resultados devem estar 
apropriados pela 
comunidade.

Perspectiva dos indicadores.
➢ O CPC foi legitimado na nova 

regulação;

➢ O ENADE segue como um 
“componente curricular 
obrigatório”

➢ Um forte alinhamento com a 
regulação;

➢ Há maior convergência com a 
avaliação, identificada nos 
padrões decisórios. 

No contexto da Administração

➢ É urgente a criação de uma 
agenda de discussão sobre 
uma política para a gestão dos 
PPCs;

➢ O ENADE ainda é percebido 
como algo eventual – A 
grande maioria dos cursos 
ainda é “3”;

➢ Ainda percebe-se a utilização 
do ENADE/CPC como uma 
variável “mercadológica”, 
apenas”;

➢ Os indicadores ainda não são 
instrumentos de governança.



Algumas inquietações 
A Agenda da Regulação

O maior volume de informações regulatórias da história: “Resetaram o 
Sistema”

➢ Decreto No. 9.057, de 25/05/2017;
➢ Portaria Normativa No 11, de 20/06/2017;
➢ Decreto No. 9.235, de 15/12/2017;
➢ Portaria Normativa No 19, de 13/12/2017 – Fluxos do processo avaliativo e 

ENADE;
➢ Portaria No 20, de 21/12/2017 – Estabelece os padrões decisórios –

Regulação; (Portaria 741 e 742 – 2018)
➢ Portaria No 21, de 21/12/1017 – e-MEC e seus fluxos;
➢ Portaria No 315, de 04/04/2018 – Supervisão e monitoramento;
➢ Portaria No 23, de 21/12/2017 – Fluxos e aditamentos no processo de 

regulação;
➢ Portaria No 24, de 21/12/2017 – Estabelece os calendário;
➢ Novos instrumentos de avaliação.

O que as IES tem feito?

➢ Como está o movimento do 
EAD na IES? 

➢ Como andam as revisões do 
PDI e dos PPCs?

➢ Como a CPA e o NDE tem se 
apropriado destes 
elementos?

➢ Como o NDE está atuando 
para a gestão do CPC?



Coordenadores: Atenção!!!!

No contexto da AdministraçãoUma visão de algumas mudanças:
✓ Dispensa por atividade curricular fora do país – Valorização das 

atividades de internacionalização – Art. 44º;

✓ Alteração dos critérios de dispensa por “erro” da IES – 5% por curso; -
Não há mais a margem de erro (10 alunos);

✓ Coordenador: Atenção ao Censo da Educação Superior;

✓ Transferências em ano de ENADE: devem ir para uma análise mais 
aprofundada do coordenador- rever regulamentos;

✓ Atenção a nota contínua ao invés da FAIXA – geralmente o avanço 
sempre vai de uma casa pra outra. As faixas continuas estão se 
movimentando bem. 

✓ 3425 cursos em risco;  IDD vai cair ainda mais.

Notas de Corte: FG

Conceito 3 (2012): 43,1
Conceito 5 (2012): 51,8
Conceito 3 (2015): 54,4 (+26%)
Conceito 5 (2015): 64,3 (+24%)

Nota de Corte: CE:
Conceito 3 (2012): 37,2
Conceito 5 (2012): 50,8
Conceito 3 (2015): 42,7 (+15%)
Conceito 5 (2015): 57,3 (+13%)

% Médio: 15%

“As Federais entraram no jogo”

Portaria Normativa No 19, de 13/12/2017 – Fluxos do processo avaliativo e 
ENADE;



O ENADE como elemento estratégico
Os indicadores como instrumentos de 
governança: O que tem sido feito?

✓ Estudo comparativo entre os players –
Contribui para compreender amplitude 
percentual do desempenho;

✓ É fundamental olhar para a evolução da 
faixa contínua;

✓ Gestão do estudante é fundamental: O que 
o curso tem feito pelos estudantes de 2021?

✓ Grupo Focal: Fundamental para conhecer os 
elementos do QSE e a percepção sobre a 
prova;

✓ As públicas entraram no jogo – o ENADE 
está cada vez mais “profissionalizado” –
vide instrumentos de avaliação;



Uma reflexão sobre os itens
A prática da construção de itens de avaliação: desvendando os 

padrões do ENADE

Prof.ª Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Dias e  Prof. Thiago Francisco



Comportamento de Cursos de Administração com Conceito 5 – ciclo 2015

Média FG Média CE % de acertos no quarto 
superior da prova.

Média do IDD % de Estudantes que preencheram o 
questionário socioeconômico de maneira 

correta.

Média de 
Docentes

%Mestres %Dr %RT

61,32 59,57 52,4% 4,34 85,7% 25 De 80 a 100% De 46 a 80% De 91 a 100%

Administração FEAN– ciclo 2015

Média FG Média CE % de acertos no 
quarto superior da 

prova

Média do IDD % de Estudantes que preencheram o questionário 
socioeconômico de maneira correta

Número de 
docentes

%Mestres %Dr %RT

54,49 39,29
23,9%

2,67 92% 43
88% 20% 79%

Nota Bruta 
(FG)

Nota Bruta
(CE)

CONC. ODP INFRA OAP Concluintes no 
ENEM

IDD N.MSC N.DR NRT CPC

ESEG 70,77 71,51 5,00 2,79 3,16 2,50 3 5,00 4,79 3,33 2,22 5

Unidavi 54,49 39,27 2,42 4,04 4,55 4,29 48 2,67 4,36 1,17 3,95 3

Algumas contribuições a partir do Simulador e dados secundários da área:
➢ FG: Aumento de 15% previsto em todas as áreas;
➢ CE: Aumento relativo de 10% (dependendo da área);
➢ Ambas as variações impactam o IDD;
➢ Para 2018/19: Há a tendência de um aumento relativo de 12% a 15% nas notas dos insumos do corpo docente.



Curso com Conceito 5:

➢ 95% de estudantes com desempenho superior a 50% da Prova.

UNIDAVI

➢ 32,9% de estudantes com desempenho superior a 50% da Prova.



Questão 01 P 01: letramento crítico R 05: argumentar coerentemente OC 03: ciência, tecnologia e sociedade

Questão 02 P 02: atitude ética R 04: fazer escolhas valorativas, avaliando consequências OC 04: democracia, ética e
cidadania

Questão 04 P 03: comprometimento e responsabilidade sociais R 04: fazer escolhas valorativas, avaliando
consequências OC 07: políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa e
questões ambientais

Questão 06 P 04: compreensão de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua formação, relevantes para a
realidade social; R 02: extrair conclusões por indução e/ou dedução; OC 11: Tecnologias de Informação e
Comunicação;

Questão 07 P 06: capacidade de análise crítica e integradora da realidade R 03: estabelecer relações, comparações e
contrastes em diferentes situações OC 12: vida urbana e rural

Questão 08 P 07: aptidão para socializar conhecimentos com públicos diferenciados e em vários contextos R 01: ler,
interpretar e produzir textos OC 01: cultura e arte



Curso com Conceito 5:

➢ 60% de estudantes com desempenho superior a 50% da Prova.

Unidavi

➢ 3,4% de estudantes com desempenho superior a 50% da Prova.



Discursiva 03 P 06: Atuação ética, com base em valores e em práticas sustentáveis. R 01: Reconhecer e
delimitar problemas e oportunidades. OC 04: Marketing OC 15: Sustentabilidade

Discursiva 04 P 04: Capacidade para articular interesses utilizando recursos, processos e pessoas, considerando
a diversidade. R 04: Coordenar e integrar as diferentes áreas funcionais da organização. OC 03: Recursos
humanos;

Questão 09 P 01: Capacidade para compreender os contextos local, regional, nacional e global de forma
sistêmica. R 01: Reconhecer e delimitar problemas e oportunidades. OC 07: Planejamento e gestão
estratégica.

Questão 12 P 03: Atuação pautada no rigor científico e metodológico para a tomada de decisões e a solução de
problemas no âmbito das organizações. R 02: Propor e implementar, com efetividade, ações alinhadas às
estratégias da organização. OC 05: Finanças OC 09: Matemática e estatística.

Questão 13 P 05: Atuação proativa, flexível, criativa e inovadora frente aos desafios organizacionais. R 02:
Propor e implementar, com efetividade, ações alinhadas às estratégias da organização. OC 10: Pesquisa
operacional

Questão 14 P 06: Atuação ética, com base em valores e em práticas sustentáveis. R 02: Propor e implementar,
com efetividade, ações alinhadas às estratégias da organização. OC 06: Operações e logística OC 15:
Sustentabilidade



Questão 15 P 04: Capacidade para articular interesses utilizando recursos, processos e pessoas, considerando a diversidade. R 03:
Promover a comunicação no ambiente organizacional interno e externo. OC 01: Teorias da administração e das organizações

Questão 16 P 02: Compreensão crítica e reflexiva do fenômeno organizacional em suas dimensões histórica, social, econômica,
ambiental, política e cultural. R 05: Identificar e alocar recursos, pessoas e funções. OC 01: Teorias da administração e das
organizações

Questão 17 P 03: Atuação pautada no rigor científico e metodológico para a tomada de decisões e a solução de problemas no
âmbito das organizações. R 05: Identificar e alocar recursos, pessoas e funções. OC 12: Gestão de processos e serviços;

Questão 18 P 04: Capacidade para articular interesses utilizando recursos, processos e pessoas, considerando a diversidade. R 05:
Identificar e alocar recursos, pessoas e funções. OC 06: Operações e logística

Questão 20 P 02: Compreensão crítica e reflexiva do fenômeno organizacional em suas dimensões histórica, social, econômica,
ambiental, política e cultural. R 04: Coordenar e integrar as diferentes áreas funcionais da organização. OC 01: Teorias da
administração e das organizações

Questão 21 P 02: Compreensão crítica e reflexiva do fenômeno organizacional em suas dimensões histórica, social, econômica,
ambiental, política e cultural. R 01: Reconhecer e delimitar problemas e oportunidades. OC 07: Planejamento e gestão
estratégica

Questão 22 P 03: Atuação pautada no rigor científico e metodológico para a tomada de decisões e a solução de problemas no
âmbito das organizações. R 04: Coordenar e integrar as diferentes áreas funcionais da organização. OC 12: Gestão de processos e
serviços;



Questão 26 P 05: Atuação proativa, flexível, criativa e inovadora frente aos desafios organizacionais. R 06: Desenvolver o capital
humano, mediante liderança e trabalho em equipe. OC 13: Gestão da inovação, gestão do conhecimento, pesquisa e
desenvolvimento

Questão 28 P 07: Compromisso com o autodesenvolvimento, integrando teoria e prática. R 06: Desenvolver o capital humano,
mediante liderança e trabalho em equipe. OC 03: Recursos humanos

Questão 29 P 04: Capacidade para articular interesses utilizando recursos, processos e pessoas, considerando a diversidade. R 06:
Desenvolver o capital humano, mediante liderança e trabalho em equipe. OC 02: Comportamento organizacional

Questão 30 P 03: Atuação pautada no rigor científico e metodológico para a tomada de decisões e a solução de problemas no
âmbito das organizações. R 07: Monitorar resultados e avaliar desempenho. OC 05: Finanças;

Questão 32 P 01: Capacidade para compreender os contextos local, regional, nacional e global de forma sistêmica. R 08: Lidar
com mudanças e situações de risco. OC 14: Empreendedorismo

Questão 33 P 01: Capacidade para compreender os contextos local, regional, nacional e global de forma sistêmica. R 08: Lidar
com mudanças e situações de risco. OC 07: Planejamento e gestão estratégica

Questão 34 P 05: Atuação proativa, flexível, criativa e inovadora frente aos desafios organizacionais. R 07: Monitorar resultados e
avaliar desempenho. OC 11: Gestão de projetos

Questão 35 P 05: Atuação proativa, flexível, criativa e inovadora frente aos desafios organizacionais. R 08: Lidar com mudanças e
situações de risco. OC 14: Empreendedorismo



Comportamento de Cursos de CCO com Conceito 5 – ciclo 2015

Média FG Média CE % de acertos no quarto 
superior da prova.

Média do IDD % de Estudantes que preencheram o 
questionário socioeconômico de maneira 

correta.

Média de 
Docentes

%Mestres %Dr %RT

66,60 57,45 57,4% 4,74 99,5% 32 94% De 66 a 
91%

81 a 100%

CCO FEAN– ciclo 2015

Média FG Média CE % de acertos no 
quarto superior da 

prova

Média do IDD % de Estudantes que preencheram o questionário 
socioeconômico de maneira correta

Número de 
docentes

%Mestres %Dr %RT

50,68 37,38 23,3% 2,42 95% 27 93% 30% 74%

Nota Bruta 
(FG)

Nota Bruta
(CE)

CONC. ODP INFRA OAP Concluintes no 
ENEM

IDD N.MSC N.DR NRT CPC

UNISANTA
(Conceito 5)

61,60 57,27 4,50 4,78 4,84 4,30 8 5,00 2,55 5,00 5 UNISANTA
(Conceito 

5)

Unidavi 50,68 37,38 2,19 4,13 4,56 4,47 31 2,42 4,60 1,78 3,65 3

Algumas contribuições a partir do Simulador e dados secundários da área:
➢ FG: Aumento de 15% previsto em todas as áreas;
➢ CE: Aumento relativo de 10% (dependendo da área);
➢ Ambas as variações impactam o IDD;
➢ Para 2018/19: Há a tendência de um aumento relativo de 12% a 15% nas notas dos insumos do corpo docente.



UNISANTA:

➢ 33,3 % de estudantes com desempenho superior a 50% 
da Prova.

Unidavi

➢ 24% de estudantes com desempenho superior a 50% da 
Prova.



Questão 01 P 01: letramento crítico R 05: argumentar coerentemente OC 03: ciência, tecnologia e sociedade

Questão 02 P 02: atitude ética R 04: fazer escolhas valorativas, avaliando consequências OC 04: democracia, ética e
cidadania.

Questão 04 P 03: comprometimento e responsabilidade sociais R 04: fazer escolhas valorativas, avaliando
consequências OC 07: políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa e
questões ambientais

Questão 05 P 06: capacidade de análise crítica e integradora da realidade R 03: estabelecer relações, comparações e
contrastes em diferentes situações OC 06: globalização e política internacional

Questão 06 P 04: compreensão de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua formação, relevantes para a
realidade social; R 02: extrair conclusões por indução e/ou dedução; OC 11: Tecnologias de Informação e
Comunicação;

Questão 07 P 06: capacidade de análise crítica e integradora da realidade R 03: estabelecer relações, comparações e
contrastes em diferentes situações OC 12: vida urbana e rural

Questão 08 P 07: aptidão para socializar conhecimentos com públicos diferenciados e em vários contextos R 01: ler,
interpretar e produzir textos OC 01: cultura e arte



UNISANTA:

➢ 33,3 % de estudantes com desempenho superior a 50% 
da Prova.

Unidavi

➢ 7,0% de estudantes com desempenho superior a 50% 
da Prova.



Discursiva 03 P 03: apto a manifestar capacidade crítico-analítica, inclusive em atividades de apurações, auditorias, perícias,
arbitragens e quantificações de informações financeiras, patrimoniais públicas e privadas, para os usuários da informação
contábil R 04: construir pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho da gestão dos usuários da informação
contábil, quaisquer que sejam os modelos organizacionais OC 02: Contabilidade financeira/societária OC 05: Auditoria, Perícia e
Arbitragem OC 10: Ética profissional e responsabilidade socioambiental

Discursiva 04 P 01: compreensão das questões científicas, técnicas, sociais, contábeis, econômicas e financeiras em âmbito
nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização e segmentos econômicos R 03: interpretar a normatização e
pronunciamentos inerentes à contabilidade gerando informações para o processo decisório OC 02: Contabilidade
financeira/societária OC 08: Legislação

Discursiva 05 P 04: proficiência ao utilizar a linguagem da Ciência Contábil de forma adequada à visão sistêmica, empreendedora,
dinâmica, holística, sustentável e interdisciplinar da atividade contábil R 01: exercer as funções contábeis utilizando
adequadamente terminologia e linguagem da Ciência Contábil OC 01: Teoria da contabilidade

Questão 09 P 05: conhecedor das inovações tecnológicas aplicadas às informações contábeis R 05: organizar informações aos
usuários para subsidiar o desenvolvimento tecnológico e sistemas de informações contábeis OC 03: Contabilidade gerencial e
custos

Questão 10 P 01: compreensão das questões científicas, técnicas, sociais, contábeis, econômicas e financeiras em âmbito
nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização e segmentos econômicos R 01: exercer as funções contábeis
utilizando adequadamente terminologia e linguagem da Ciência Contábil OC 01: Teoria da contabilidade



Questão 11 P 04: proficiência ao utilizar a linguagem da Ciência Contábil de forma adequada à visão sistêmica, empreendedora, dinâmica,
holística, sustentável e interdisciplinar da atividade contábil R 03: interpretar a normatização e pronunciamentos inerentes à contabilidade gerando
informações para o processo decisório OC 01 Teoria da contabilidade

Questão 12 P 01: compreensão das questões científicas, técnicas, sociais, contábeis, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional e nos
diferentes modelos de organização e segmentos econômicos R 03 interpretar a normatização e pronunciamentos inerentes à contabilidade gerando
informações para o processo decisório OC 02: Contabilidade financeira/societária OC 02: Contabilidade financeira/societária

Questão 13 P 05: conhecedor das inovações tecnológicas aplicadas às informações contábeis R 05: organizar informações aos usuários para subsidiar o
desenvolvimento tecnológico e sistemas de informações contábeis OC 02: Contabilidade financeira/societária OC 02: Contabilidade financeira/societária

Questão 14 P 02: capacidade para demonstrar raciocínio lógico, quantitativo e qualitativo na solução de questões em diferentes cenários R 03:
interpretar a normatização e pronunciamentos inerentes à contabilidade gerando informações para o processo decisório OC 02: Contabilidade
financeira/societária

Questão 18 P 02: capacidade para demonstrar raciocínio lógico, quantitativo e qualitativo na solução de questões em diferentes cenários R 04: construir
pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho da gestão dos usuários da informação contábil, quaisquer que sejam os modelos organizacionais
OC 03: Contabilidade gerencial e custos.

Questão 20 P 03: apto a manifestar capacidade crítico-analítica, inclusive em atividades de apurações, auditorias, perícias, arbitragens e quantificações de
informações financeiras, patrimoniais públicas e privadas, para os usuários da informação contábil R 01: exercer as funções contábeis utilizando
adequadamente terminologia e linguagem da Ciência Contábil OC 04: Contabilidade aplicada ao setor público

Questão 21 P 03: apto a manifestar capacidade crítico-analítica, inclusive em atividades de apurações, auditorias, perícias, arbitragens e quantificações de
informações financeiras, patrimoniais públicas e privadas, para os usuários da informação contábil R 03: interpretar a normatização e pronunciamentos
inerentes à contabilidade gerando informações para o processo decisório OC 04: Contabilidade aplicada ao setor público



Questão 22 P 03: apto a manifestar capacidade crítico-analítica, inclusive em atividades de apurações, auditorias, perícias, arbitragens e quantificações de
informações financeiras, patrimoniais públicas e privadas, para os usuários da informação contábil R 02: praticar atividades de apurações, auditorias,
perícias, arbitragens e quantificações de informações financeiras, patrimoniais públicas e privadas OC 04: Contabilidade aplicada ao setor público

Questão 23 P 04: proficiência ao utilizar a linguagem da Ciência Contábil de forma adequada à visão sistêmica, empreendedora, dinâmica, holística,
sustentável e interdisciplinar da atividade contábil R 02: praticar atividades de apurações, auditorias, perícias, arbitragens e quantificações de informações
financeiras, patrimoniais públicas e privadas OC 05: Auditoria, Perícia e Arbitragem;

Questão 24 P 03: apto a manifestar capacidade crítico-analítica, inclusive em atividades de apurações, auditorias, perícias, arbitragens e quantificações de
informações financeiras, patrimoniais públicas e privadas, para os usuários da informação contábil R 04: construir pareceres e relatórios que contribuam
para o desempenho da gestão dos usuários da informação contábil, quaisquer que sejam os modelos organizacionais OC 05: Auditoria, Perícia e Arbitragem

Questão 25 P 05: conhecedor das inovações tecnológicas aplicadas às informações contábeis R 05: organizar informações aos usuários para subsidiar o
desenvolvimento tecnológico e sistemas de informações contábeis OC 06: Análise de demonstrações contábeis

Questão 31 P 06: atuação pautada na ética profissional e com responsabilidade socioambiental R 06: identificar as questões éticas profissionais e os
impactos da responsabilidade socioambiental nas organizações OC 10: Ética profissional e responsabilidade socioambiental.

Questão 32 P 06: atuação pautada na ética profissional e com responsabilidade socioambiental R 02: praticar atividades de apurações, auditorias, perícias,
arbitragens e quantificações de informações financeiras, patrimoniais públicas e privadas OC 10: Ética profissional e responsabilidade socioambiental

Questão 33 P 02: capacidade para demonstrar raciocínio lógico, quantitativo e qualitativo na solução de questões em diferentes cenários R 04: construir
pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho da gestão dos usuários da informação contábil, quaisquer que sejam os modelos
organizacionais OC 09: Métodos quantitativos aplicados à contabilidade e atuariais

Questão 34 P 04: proficiência ao utilizar a linguagem da Ciência Contábil de forma adequada à visão sistêmica, empreendedora, dinâmica, holística,
sustentável e interdisciplinar da atividade contábil R 04: construir pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho da gestão



Comportamento do Estudante na Prova

Questionário de percepção sobre a prova: Unidavi –
Principais variáveis:

Dificuldade: Nível Médio

• No Curso de ADM: Abordagem de conteúdo diferente 
(51,2%)  e o tempo de permanência na prova – 70% 
dos estudantes permaneceram por menos de 4 horas;

• No Curso de CCO: Forma diferente de abordagem do 
conteúdo e desconhecimento do conteúdo (50%) e 
55% (pelo menos) dos estudantes permaneceram na 
prova por apenas três horas;

Principais variáveis: em cursos com ENADE 5

Dificuldade:

• É irrelevante o fato da prova ser fácil ou difícil;

• A abordagem do conteúdo é problemas para, no 
máximo, 10% dos estudantes;

• A permanência em sala é, predominantemente, entre 
3 e 4 horas.

Portanto:

• Alinhar a prova dos docentes com a do ENADE é 
fundamental;

• Sensibilizar o estudante é outra ação estratégica; e



Uma reflexão sobre os itens
A prática da construção de itens de avaliação: desvendando os 

padrões do ENADE

Prof.ª Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Dias e  Prof. Thiago Francisco



Objetivo

• Compreender como se dá a construção de itens (questões) para o

Enade, a fim de ajustar nossas práticas.
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Sumário

▪ Reflexão acerca do Enade

▪ Diretrizes para a prova do Enade

▪ Prova do Enade

▪ Fluxo BNI

▪Matriz de prova

▪ Encomendas

▪ Tipos de Itens (questões):

▪múltipla escolha 

▪ discursivo 
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Quais são as principais 
características de um 

item que avalia o 
estudante no ENADE?

Como é possível 
integrar PPC (CHA e 

Perfil do Egresso) com 
as DCNs em uma 

avaliação?

É possível criar ações 
para inserir os 
docentes neste 

contexto?
Há boas práticas?

Há como acompanhar 
os docentes na 

produção de itens?
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Refletindo sobre os itens
Um item semelhante ao ENADE:

➢ Deve ser extenso, de modo que o estudante invista tempo na leitura e na reflexão contextualizada?

➢ Deve conter estratégias diferenciadas para atingir as respostas (pegadinhas), de forma que o 
estudante possa mobilizar os conteúdos que aprendeu nas disciplinas?

➢ Incluir itens de “ENADEs” anteriores nas provas, pode ser uma boa prática para preparar estudantes 
e docentes?

➢ Apenas os docentes das áreas tradicionais da Administração são orientados a trabalhar com essas 
práticas?

➢ Temos um simulado organizado por conteúdos, aplicado semestralmente aos estudantes.

➢ Nenhuma das anteriores...
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Refletindo sobre os itens
Sob a ótica da construção de itens de avaliação em larga escala:

➢ Um item deva avaliar o conjunto de competências a que se propõe: os índices de desempenho 
(Relatórios INEP) demonstram que as questões “pequenas” também apresentam problemas;

➢ Um item para o ENADE não contém pegadinhas e nem outros subterfúgios: Isso induz o bom aluno 
ao erro;

➢ Não é recomendável trabalhar com itens de Exames anteriores, se a correção for baseada apenas em 
uma abordagem conteudista;

➢ Todos os docentes devem ser incentivados a utilizar essa abordagem – Vide Prova de 2015

➢ Os simulados devem considerar as DCNs e o seu resultado deve apresentar a                           
deficiência dos estudantes nas competências, e não só nos conteúdos;

➢ Atenção a estrutura das questões: As respostas podem estar nelas.
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As Diretrizes trazem:

→ perfil esperado para o estudante 
egresso

→ competências a serem 
desenvolvidas

→ conteúdos a serem avaliados. 

As Assessoras de Área (CAA) elaboram 
as encomendas das questões da prova 
do Enade considerando as Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos cursos de 
graduação.

Diretrizes Enade
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Homologação no BNI

Revisão Inep: equipe de servidores do BNI-Enade procede à revisão final e ao aceite 
de cada item

Revisão de Sensibilidade; Comissão de Assessoramento Técnico  e servidores do 
Inep visam  identificar e corrigir possíveis controvérsias e outros problemas nos 

itens que foram aprovados 

Revisão da Comissão de Área: revisa os itens de sua área de conhecimento, 
descartando os itens que não atendam às especificações da encomenda

Revisão Técnico Pedagógico: trabalho em equipe com o elaborador

Elaborador das encomendas

Comissões Assessoras de Área (CAA)  - matriz de prova e encomendas dos itens 

Diretrizes Curriculares Nacionais

Fluxo BNI
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Formação Específica: 30 itens - 03  
discursivos e 27 de múltipla escolha

Objetivo aferir:

• o desenvolvimento de características 
de perfil, 

• a aquisição de competências e 
conhecimentos específicos esperados 
para o egresso dos cursos avaliados, 
em níveis diversificados de 
complexidade.

Formação geral: 10 itens - 02 discursivos e 08 de múltipla 
escolha, comuns a todas as áreas ou cursos avaliados

Objetivo é aferir competências relacionadas à:

• análise crítica de informações,

• extração de conclusões por indução e/ou dedução

• estabelecimento de relações, de comparações e de 
contrastes em diferentes situações

• detecção de contradições

• capacidade de argumentação coerente

• capacidade para fazer escolhas valorativas avaliando 
consequências e para questionar a realidade

• construir perspectivas integradoras

• elaborar sínteses e administrar conflitos.

Prova Enade

* 4 horas de duração
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• Características do perfil 
profissional esperado para o 
egresso

• Recursos - as competências a 
serem mobilizadas 

• OC – Objetos de Conhecimento: 
conteúdos a serem avaliados

Trata-se do instrumento norteador para a produção das encomendas – questões da 
prova as quais, após avaliação, poderão ser homologados no BNI e usados nas 
provas do Enade.

Matriz de Prova 

Matriz de prova

CARATERÍSTICAS 
DO PERFIL 

RECURSOS (Competências)

R1 R2 R3 R4 R5

P1 OC2, 
OC3

OC7

P2 OC4, 
OC5, 
OC6

P3 OC1

P4 OC5 OC3
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As encomendas
Características

do perfil
Recurso

R1
Recurso

R2
Recurso       

R3
Recurso       

R4
Recurso       

R5

P1 OC2, 
OC3
(D)

OC7 (M)

P2 OC4, OC5, 
OC6 (M)

P3 OC1, G 
(M)

P4 OC5 (F) OC2 (F) OC3, T (D)

5/ITEM04

P 01: Capacidade para compreender os contextos local, regional, 
nacional e global de forma sistêmica.; R 01: Reconhecer e 

delimitar problemas e oportunidades.; OC 14: 
Empreendedorismo ; Fácil; Múltipla Escolha

A encomenda  orienta elaboradores e revisores técnico-
pedagógicos no processo de construção das questões da 
prova.

ORIENTAÇÕES PARA INTERPRETAÇÃO DA 
MATRIZ: 

• Coluna do recurso – indica o perfil do 
recurso (competência e habilidade) que 
deve ser avaliada no item;

• OC (objeto de conhecimento) – indica os 
conteúdos conforme as diretrizes 
orientadoras do curso; 

• Nível de dificuldade dos itens – entre 
parênteses: F – fácil, M – médio, D – difícil; 

• Tipo de item: resposta livre (discursiva) e 
resposta orientada (múltipla escolha).  
Células verdes indicam itens discursivos ou 
de resposta livre.

• Informações complementares: gráficos, 
tabelas, figuras, etc
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Itens da prova

Tipos de 
itens

Múltipla 
escolha

Resposta 
única

Múltipla 
resposta

Asserção-
razão

Discursivo
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Item da prova: múltipla escolha - estrutura

ALTERNATIVAS

Plausibilidade
Gabarito – resposta correta. (concretização do desafio 

proposto; Distratores – respostas incorretas

ENUNCIADO

Coerência e 
coesão

Explicação do desafio proposto para providenciar o 
desenvolvimento da competência

TEXTO BASE
Coerência e 

coesão
Texto, gráfico, tabela, figura, esquema, simulacro, 

estudo de caso

• Motiva ou compõe a situação-
estímulo 

• Pode ser  formulado por um ou 
mais textos  (ideal um)

• Texto base não pode ser 
pretexto

• Ter um comando - instrução 
clara e objetiva da tarefa a ser 
realizada pelo estudante 

• Determina a competência que 
será avaliada 

• Tarefa complexa e exige grande 
domínio técnico na sua 
elaboração 
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Múltipla escolha: resposta única O enunciado desse tipo de item pode ser 
apresentado tanto como frase incompleta, a ser 
finalizada pelas alternativas de resposta, quanto 

em forma de pergunta. 
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Múltipla escolha: resposta múltipla
Os itens de resposta 

múltipla apresentam 
de três a cinco 

afirmações 
relacionadas à situação 

e ao enunciado 

As afirmações são 
julgadas 

independentemente 
umas das outras, como 
corretas ou incorretas. 
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Múltipla escolha: resposta múltipla
I - Formular o comando afirmativamente, ou 
seja, sempre solicitar que sejam avaliadas as 
afirmações corretas; 

II - Apresentar as afirmações a serem julgadas 
com estrutura simples, não construindo 
frases longas demais, que dificultem o 
entendimento pelos estudantes e demandem 
muito tempo de leitura e interpretação; 

III - Não transformar afirmações de 
verdadeiras em falsas simplesmente pela 
inserção da palavra “não” ou pelo uso do 
prefixo “–in”; 

IV - Construir a chave de respostas de tal 
forma que as combinações não forneçam 
pistas quanto à opção correta ― balancear a 
quantidade de vezes que o número de cada 
afirmação aparece nas alternativas. 
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Múltipla escolha: asserção-razão

Esse tipo de questão é indicada 
para avaliação de habilidades 
complexas.
• avalia a veracidade de cada 

proposição
• o estudante necessita ser 

capaz de estabelecer relação 
de causa-consequência entre 
elas. A 
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Múltipla escolha: asserção-razão

I - Construir cada proposição como frase 
com sentido completo, sem apoio na outra 
proposição; 

II - Considerar que cada proposição deve 
ser analisada pelo estudante 
independentemente uma da outra; 

III - Redigir proposições sem ambiguidade 
de interpretação; 

IV - Considerar que a relação de causa e 
consequência pode existir ou não entre as 
duas proposições.

V - Apresente as alternativas começando 
por verbo, ou por substantivo, ou por 
artigo. 
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Recomendações para os Itens de múltipla escolha 

Sequência lógica das 
alternativas 

Ordem crescente ou 
decrescente; ordem alfabética no 
caso de palavras ou expressões; 
ordem cronológica dos eventos.

Extensão e estrutura das 
alternativas 

As alternativas devem ter extensão e 
estrutura semelhantes, mas, caso 

não seja possível, utilize o formato 
trapezoidal na apresentação. 

Prof.ª Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Dias e  Prof. Thiago Francisco



ENUNCIADO

Coerência e coesão
Explicação do desafio proposto para 
providenciar o desenvolvimento da 

competência

TEXTO BASE

Coerência e 
coesão

Texto, gráfico, tabela, figura, esquema, simulacro, 
estudo de caso

• Motiva ou compõe a situação-
estímulo 

• Pode ser  formulado por um 
ou mais textos  (ideal um)

• Texto não pode ser pretexto

• Ter um comando - instrução 
clara e objetiva da tarefa a ser 
realizada pelo estudante 

• Determina a competência que 
será avaliada 

Item da prova: discursivo - estrutura
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Item da prova: discursivo

❖ Defina claramente a(s) tarefa(s) que o 
estudante deve realizar.

❖ Se for pedido múltiplas tarefas, 
recomenda-se dividir o item 
discursivo em subitens, para ajudar o 
estudante a organizar melhor a sua 
resposta e a avaliação do item.

❖ Avaliação de 0 a 10 pontos. 
Prof.ª Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Dias e  Prof. Thiago Francisco

▪ Forneça textos motivadores, 
informações técnicas específicas, 
tabelas com dados a serem 
considerados, figuras e fórmulas que 
sejam necessárias para a resolução da 
proposta apresentada. 

▪ Indique as referências – ABNT.



❖ Deve focalizar na abordagem central de temas 
essenciais da área, evitando o enfoque em detalhes 
específicos. 

❖ O estudante deve desenvolver o texto no máximo 
em:

• 15 linhas 
• 15 minutos

❖ Não empregue perguntas do tipo “Que”, “Quem”, 
“Quando” e “Onde”, pois, possivelmente, não 
avaliam a mobilização de recursos complexos para a 
construção da resposta. 

❖ Não use  perguntas que simplesmente admitem a 
resposta “sim” ou “não” não devem ser abordadas 
em questões discursivas. 

Item da prova: discursivo Recomendações
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❖ Possibilita:

• apropriação de conhecimentos

• avaliação de competências: 

• capacidade de exposição de 
ideias com clareza

• coerência e coesão
• construção de argumentações 

consistentes
• domínio da norma culta
• estabelecimento de relações
• específicas de cada área 

avaliada. 





Orientações Para Todos os Itens

▪ Objetividade e concisão – vá direto ao assunto. 
use frases curtas, termos exatos e simples. 

▪ Precisão – um bom item é aquele que admite 
uma única interpretação e uma só resposta.

▪ Clareza – evite expressões ou palavras de uso 
restrito, esclareça  conceitos que não são 
objetos da avaliação.

▪ Impessoalidade – evite impressões e 
expressões pessoais, chavões e gírias. 

▪ Norma Culta – evite linguagem coloquial.
▪ Fontes – confiáveis .
▪ Textos – atuais. 
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A importância da Mata Atlântica é
inquestionável, precisamos dela para vivermos
melhor, para respirarmos melhor, para nos
alimentarmos melhor, afinal, ela é um dos pulmões
da Terra e, portanto, é fundamental para nossa
sobrevivência.

A importância da Mata Atlântica é
inquestionável, afinal, ela é um dos pulmões da
Terra e, portanto, é fundamental para nossa
sobrevivência.

A Política de privacidade corporativa (B2B) da 
Oath da Oath é utilizada quando você utiliza o 
Flurry, o Gemini, a ONE by AOL, o Convertro, a 
BrightRoll ou qualquer outro produtos da Oath
voltado para soluções corporativas. Todas as outras 
atividades voltadas para o consumidor são cobertas 
pela Política de Privacidade da Oath.

https://guce.oath.com/redirect?to=https://policies.oath.com/xw/pt/oath/privacy/enterprise/b2bprivacypolicy/index.html&step=noneu_nonreg_step1


Trabalhando com as encomendas
A prática da construção de itens de avaliação: Desvendando os 

padrões do ENADE
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Método de trabalho

Em duplas:

➢ 30 minutos para a elaboração dos itens
➢ 30 minutos para a troca de experiência;

Importante: 

➢ Descarte os elementos caracterizadores: Apenas, nunca, jamais, raramente, exclusivamente, unicamente, sempre,
totalmente, todo, pode ser, tudo, ninguém, nada, algum, pode acontecer, pode haver, pouco, as vezes, qualquer, entre
outros;

➢ Não dê (use): Pistas ou subterfúgios que dificultem a resposta do estudante; Redação semelhante entre enunciado e
resposta correta; Comandos vagos que fazem das alternativas soltas; Comando do tipo: “Em relação ao tema, pode-se
afirmar que; Itens que tenham alternativas que fazem referência a alternativa anterior; Itens que avaliem memorização ou
recordação de conceitos e fórmulas; Aspectos regionais muito específicos; Situações, políticas, religiosas, culturais,
preconceitos, religião, Privilégios e propagandas; Textos da internet.
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Questão 04 P 03: comprometimento e responsabilidade sociais R 04: fazer escolhas valorativas, avaliando consequências OC 07:
políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa e questões ambientais

ADM - Questão 26 P 05: Atuação proativa, flexível, criativa e inovadora frente aos desafios organizacionais. R 06: Desenvolver o
capital humano, mediante liderança e trabalho em equipe. OC 13: Gestão da inovação, gestão do conhecimento, pesquisa e
desenvolvimento.

CCO - Questão 14 P 02: capacidade para demonstrar raciocínio lógico, quantitativo e qualitativo na solução de questões em
diferentes cenários R 03: interpretar a normatização e pronunciamentos inerentes à contabilidade gerando informações para o
processo decisório OC 02: Contabilidade financeira/societária.

DES - Questão 22 P 06: Domínio de fatores tecnológicos, funcionais, produtivos e materiais. R 06: Adequar e implementar
interfaces de design (práticas, procedimentos e dinâmicas) para novas realidades, considerando diversidade cultural e
disponibilidades ambientais. OC 04: Estudos sociais, econômicos e culturais. OC 10: Materiais, processos e meios produtivos.

Si - QUESTÃO 13 P 04: compreensão do impacto da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no que concerne ao
atendimento e à antecipação estratégica das necessidades da sociedade e, em particular, das organizações; R 08 desenvolver,
evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações OC 04: Fundamentos de Programação e Linguagens de
Programação

Formação Geral

Componente Específico



(1) P 01: Capacidade para compreender /s contextos local, regional, nacional e global de forma 
sistêmica.; R 01: Reconhecer e delimitar problemas e oportunidades.; OC 14: Empreendedorismo ; Fácil; 

Múltipla Escolha

(2) P 05: Atuação proativa, flexível, criativa e inovadora frente aos desafios organizacionais. R 
01: Reconhecer e delimitar problemas e oportunidades. OC 13: Gestão da inovação, gestão do 

conhecimento, pesquisa e desenvolvimento; Difícil; Múltipla Escolha. (Gráfico ou tabela)

(3) P 05: Atuação proativa, flexível, criativa e inovadora frente aos desafios organizacionais. R 02: 
Propor e implementar, com efetividade, ações alinhadas às estratégias da organização. OC 10: 

Pesquisa operacional; Médio; Múltipla Escolha.

(4) P 01: Capacidade para compreender os contextos local, regional, nacional e global de forma 
sistêmica. R 01: Reconhecer e delimitar problemas e oportunidades. OC 07: Planejamento e 

gestão estratégica; Difícil; Múltipla Escolha. (Gráfico ou tabela)

Itens de Múltipla Escolha
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Itens Discursivos

(5) P 06: Atuação ética, com base em valores e em práticas sustentáveis. R 01: Reconhecer e 
delimitar problemas e oportunidades. OC 04: Marketing OC 15: Sustentabilidade 

(6) P 04: Capacidade para articular interesses utilizando recursos, processos e pessoas, 
considerando a diversidade. R 04: Coordenar e integrar as diferentes áreas funcionais da 

organização. OC 03: Recursos humanos 

(7) P 02: Compreensão crítica e reflexiva do fenômeno organizacional em suas dimensões 
histórica, social, econômica, ambiental, política e cultural. R 08: Lidar com mudanças e situações 

de risco. OC 07: Planejamento e gestão estratégica

(7) P 02: Atitude ética R 09: administrar conflitos OC 10: sociodiversidade e multiculturalismo: 
violência, tolerância/intolerância, inclusão/exclusão e relações de gênero
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Como isso é contemplado nas provas 
das disciplinas de componente 

específico do curso?

O conjunto de professores 
tem observado estes 

padrões?

O PPC faz referência 
desta prática? 
(Metodologia)

E O NDE? Está 
acompanhando a 

avaliação dos 
professores?

Os itens discursivos, 
estão sendo 
trabalhados?
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Você pode até sair da 
Universidade...
Mas ela nunca sairá de você!!!!!
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