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RESUMO 

A Faculdade de Ciências Contábeis (FACIC) da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) sempre teve uma boa avaliação em rankings educacionais. Porém a mesma 

apresentou um comportamento singular na edição do Exame Nacional de Desempenho 

(ENADE) em 2012. Neste sentido, o objetivo deste estudo consiste em identificar os 

fatores que contribuíram para a queda do conceito da FACIC/UFU no Enade do ano de 

2009 (conceito 5) para 2012 (conceito 3). Realizou-se uma pesquisa com abordagem 

qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa foi realizada mediante a utilização de 

entrevista e análise do Relatório de Curso. Já a etapa quantitativa foi utilizada na análise 

descritiva dos Micro Dados do Enade/2012 referente a instituição. Como principais 

achados, na etapa qualitativa destaca-se a as várias atividades oferecidas pela IES aos 

seus discentes e um possível boicote que pode ter ocorrido por parte dos discentes para 

não realização da prova. O Relatório de Curso desde 2009 já sinalizava que a principal 

dificuldade apresentada pelos discentes da IES era falta de motivação para fazer a 

prova. Quanto aos dados da análise descritiva, ressalta-se que houveram algumas 

diferenças de desempenho relativas às características intrínsecas dos discentes, porém 

não foram significantes. 

 

Palavras chave: Desempenho Acadêmico; ENADE; Relatório de Curso; Ciências 

Contábeis. 
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1. Introdução: 

Com as constantes mudanças na forma de ensino, e ainda os incentivos do 

governo federal para o ingresso e permanência no ensino superior, houve um aumento 

no número de matrículas nessa modalidade de 76,4% no período de 2003-2013. Dentre 

os cursos mais procurados estão Administração, Direito, Pedagogia e Ciências 

Contábeis, respectivamente(CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2013).  

Para medir o desempenho acadêmico, os alunos são submetidos ao Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes(ENADE), e profissionalmente, os mesmos 

submetem-se ao Exame de Suficiência, sendo este um requisito para obtenção do 

registro no Conselho Federal de Contabilidade. 

 Desempenho acadêmico, segundo Leite Filho et al (2008, p.7) é "considerado 

como a atuação do estudante na execução de tarefas acadêmicas avaliadas em termos de 

eficiência, rendimento que refletem o nível de habilidade alcançado". Tal desempenho 

pode ser influenciado por variáveis relacionadas ao corpo discente, à instituição de 

ensino e ao corpo docente (CORBUCCI, 2007). 

Neste sentido, vários estudos foram desenvolvidos com o intuito de mapear os 

fatores que afetam o desempenho acadêmico em diversas áreas, inclusive a de negócios 

(NOGUEIRA, 2012). Em algumas destas áreas, constatou-se que as variáveis 

relacionadas ao corpo discente são as mais significativas em relação ao desempenho 

acadêmico (FERREIRA et al,2002; SOUZA, 2008; SANTOS, 2012). 

A Faculdade de Ciências Contábeis (FACIC) da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) é uma instituição que teve um comportamento singular no 

desempenho de seus alunos no Enade.Considerando que o conceito do ENADE mínimo 

é 1 e o máximo 5, a instituição obteve conceito crescente nas edições de 2006 e 2009 no 

Enade, 4 e 5 respectivamente e na edição de 2012 o conceito caiu para 3. 

Frente ao contexto apresentado, esta pesquisa busca responder a seguinte 

questão problema: Quais variáveis influenciaram na queda das notas CPC e Enade da 

FACIC/UFU no ano de 2012? 

Desta forma, o objetivo geral que norteia a presente pesquisa é identificar e 

quais os fatores que contribuíram para a queda do conceito da IES no Enade.O estudo 

pretende contribuir mapeando as variáveis que influenciaram no desempenho da 

instituição, colaborando para que as instituições se atentem a estes aspectos que podem 

auxiliar na qualidade do processo de ensino aprendizagem. 

Além desta introdução, o trabalho segue com uma revisão da literatura sobre 

desempenho acadêmico, variáveis relacionadas ao corpo discente e ainda sobre a função 

da produçãoeducacional. Na sequência são apresentados os aspectos metodológicos 

utilizados para desenvolvimento da pesquisa, a análise dos resultados, finalizando o 

estudo com as considerações finais. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Desempenho Acadêmico 

Para Munhoz (2004, p.37) desempenho acadêmico é “a atuação observada de um 

indivíduo ou grupo na execução de tarefas acadêmicas avaliadas em termo de eficiência 

e rendimento, que refletem ou indicam o seu nível de habilidade”. Andrade e Corrar 

(2007) salientam que com a constante preocupação com a qualidade do ensino, é 

fundamental avaliar os fatores que afetam o desempenho acadêmico. 

Para tanto, Miranda et al (2013) apontam variáveis que são usadas para avaliar o 

desempenho dos discentes, sendo elas notas em avaliações, disciplinas, média da 

disciplina, média geral acumulada (com ou sem ajustes) e ainda exames externos a 

instituição. 



 

Todos os cursos de ensino superior são avaliados por meio do ENADE instituído 

pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Tal sistema além 

de avaliar o desempenho dos discentes, avalia também o curso e a instituição de ensino. 

Os resultados auferidos pelos discentes no ENADE são, juntamente com a 

avaliação do curso, instrumentos de avaliação externa que devem ser constantemente 

avaliados para aperfeiçoamento (BARBOSA; FREIRE; CRISÓSTOMO, 2011). 

Além do ENADE, os alunos do curso de Ciências Contábeis, a partir de 

2011,são submetidos ao exame de suficiência, uma prova que visa avaliar os 

conhecimentos sobre os conceitos fundamentais a profissão, sendo este um requisito 

para obtenção do registro profissional da classe (CFC, 2011).  

Dentre os estudos realizados com o intuito de tentar explicar os fatores que 

afetam o desempenho acadêmico, constatou-se que este é influenciado por três grupos 

de variáveis principais, sendo estas: a instituição de ensino, o corpo docente e fatores 

relacionados ao próprio discente (CORBUCCI, 2007), sendo que as variáveis ligadas 

aos próprios discentes são as que mais influenciam em seu desempenho (FERREIRA et 

al, 2002; SOUZA, 2008; SANTOS, 2012). 

 
Figura 1 – Fatores que influenciam o desempenho acadêmico 

Fonte: Miranda et al (2013, p.4) 

 

As variáveis que se referem a corpo docente e instituição de ensino, segundo 

Corbucci (2007) são condições prévias para verificar a qualidade no ensino. Verifica-se 

a qualidade do corpo docente, como titulação, regime de trabalho, experiência 

profissional, enquanto que nas instituições de ensino, são verificados aspectos que 

remetem a infraestrutura oferecida pela escola, disponibilidade de material na biblioteca 

dentre outros (BORGES; SANTOS; ARAÚJO, 2013). Porém, ainda que “tais requisitos 

sejam necessários, não são suficientes para assegurar esse intento” (CORBUCCI, 2007, 

p.19), ou seja não garantem melhor desempenho. 

Porém, os resultados frutos de pesquisas deste cunho podem auxiliar os 

coordenadores de cursos, consultores pedagógicos, professores entre outros para 

melhora do processo de ensino (ANDRADE; CORRAR, 2007) 

Já quando se trata das variáveis relacionadas ao corpo discente, observa-se a 

aplicação de testes padronizados no fim da formação, sendo considerado pelo autor 

como um instrumento limitado a verificar o domínio dos conteúdos e não o 

desenvolvimento de sua aplicação na rotina profissional (CORBUCCI, 2007). 

Observou-se que os fatores relacionados aos discentes são os que mais afetam o 

desempenho do mesmo, sendo então, de fundamental importância verificar quais destas 

implicam em aumento ou redução de rendimento. 

Assim, tendo em vista o aumento no número de ingressantes e concluintes do 

curso de Ciências Contábeis, conhecer o perfil de tais estudantes e verificar os impactos 

que as variáveis deste grupo exercem sobre o desempenho acadêmico é de suma 

importância. Para tanto, no próximo tópico serão abordados alguns estudos que 

pesquisaram sobre os impactos das características do corpo discente no desempenho do 

mesmo. 



 

2.2 Corpo Discente: suas características 

Neste estudo será verificada a influência das seguintes variáveis relacionadas ao 

corpo discente no desempenho acadêmico: idade, gênero, estado civil, renda familiar, 

escolaridade dos pais, se o estudante trabalha ou não, sobre o uso de computador, 

origem de escola pública, turno de estudo, forma de ingresso, etnia, e classificação no 

processo de ingresso ao ensino superior. 

Alguns estudos também foram desenvolvidos utilizando tais variáveis. Neste 

sentido, estes estudos serão apresentados para comparar com os resultados encontrados 

na presente pesquisa. 

 

2.2.1 Idade 

Fox e Bartholomae (1999) afirmam que para a maioria dos instrutores os alunos 

mais velhos possuem um desempenho melhor, isto pode ser explicado devido a maior 

experiência adquirida. Tal constatação vai de encontro com os achados por Araújo et al 

(2012),Eikner e Montondon (2001),Burrus e Graham (2009) e Seow, Pan e Tay (2012). 

Contrariando tais estudos, os achados da pesquisa de Nogueira et al (2012) apontam que 

quanto menor a faixa etária do discente melhor o desempenho encontrado. 

Eikner e Montondon (2001) ressaltam que em uma disciplina que exige tanta 

concentração como contabilidade, a maturidade pode interferir no desempenho uma vez 

que os alunos mais velhos conseguem se concentrar e gerir seu tempo de melhor forma. 

Martins e Monte (2011) buscavam identificar em seu estudo, quais os fatores 

que afetam o desempenho acadêmico dos mestres em contabilidade, e constataram que 

quanto mais jovem mais produtivo é o aluno do mestrado. Ou seja, há influência da 

variável idade no desempenho acadêmico. 

Para Masasi (2012b) até existe uma relação entre a idade do indivíduo e o 

desempenho auferido, por mais que esta relação não seja muito forte. Porém, os achados 

de Seow, Pan e Tay (2012) em estudo desenvolvido com alunos de uma universidade 

em Singapura, verificaram que a idade não é significativamente associada ao 

desempenho. Os autores ressaltam que na amostra utilizada há uma pequena variação na 

idade, e que esta pode ser confundida com gênero,o que pode ter influenciado nos 

resultados. 

 

2.2.3 Gênero 

Quando se investigou sobre o gênero, observou-se divergências nos resultados 

obtidos em estudos anteriores. No estudo de Araújo et al (2011) os discentes do gênero 

feminino alcançam um melhor desempenho que os discentes do gênero masculino, 

contrapondo o estudo de Al-Tamimi e Al-Shayeb (2002), de Seow, Pan e Tay (2012) e 

de Masasi (2012b), onde o gênero masculino se sobressai ao feminino. 

Okafor e Egbon (2011) ainda ressaltam que apesar de a profissão ser 

reconhecida como predominantemente masculina não há diferenças no desempenho 

quando se analisado o gênero. 

Já para Nogueira et al (2012), Ayob e Selamat (2011), Martins e Monte (2011) e 

Okafor e Egbon (2011)o gênero não interfere no desempenho, visto que ambos tiveram 

desempenho bem similar. 

Para Kalbers e Weinstein (1999) a variável gênero tem pouco poder explicativo 

no desempenho dos alunos, porém quando avaliado exclusivamente sexo com 

desempenho alcançado o gênero feminino obteve melhor resultado. 

 



 

2.2.4 Estado Civil 

Referente ao estado civil verificou-se no estudo de Andrade e Corrar (2007) a 

influência deste no desempenho acadêmico, sendo que estudantes solteiros auferem 

melhores resultados do que os casados.  

Martins e Monte (2011) constataram que o fato de o mestrando ser solteiro 

impacta negativamente no seu desempenho, haja visto que os não solteiros obtiveram 

um desempenho superior. 

No estudo de Masasi (2012b) os achados apontam que não há uma influência do 

estado civil no desempenho dos alunos. No mesmo estudo, notou-se que há uma forte 

relação entre os discentes terem filhos e seu desempenho. Para o autor, isto pode ser 

explicado, pois compromissos familiares, ou seja, casamento, filhos, indicam certa 

estabilidade e equilíbrio entre vida e trabalho, tornando os alunos mais focados em seu 

desempenho acadêmico. 

 

2.2.5 Renda Familiar 

 Em relação a renda familiar, observou-se que os estudos de Andrade e Corrar 

(2007)e Souza (2008) constataram que discentes com renda familiar maior obtêm 

melhor desempenho. Para Souza (2008) isto pode ser explicado pela facilidade a 

informação, aos meios culturais e melhor educação de base. 

 

2.2.6 Escolaridade dos Pais 

Quando pesquisado sobre a influência da escolaridade dos pais no desempenho 

dos filhos, os estudos de Souza (2008) e Andrade e Corrar (2007) apontaram que esta 

variável influência no desempenho acadêmico. 

Constatou-se no estudo de Souza (2008) que, em conjunto, a escolaridade do pai 

e da mãe afetam o desempenho do discente, sendo que a escolaridade do pai foi a 

segunda variável mais importante do estudo perdendo só para nota de ingresso, 

enquanto que a escolaridade da mãe, isoladamente, apresentou pouca correlação. 

Já na pesquisa de Andrade e Corrar (2007) observou-se que tal variável é mais 

significativa quando os pais possuem nível superior, sendo então mais exigentes quanto 

a educação dos filhos. 

 

2.2.7 Trabalho durante a graduação 

Sobre o fato de trabalhar ou não afeta no desempenho acadêmico, alguns autores 

constataram que sim, como Andrade e Corrar (2007), Silva e Padoin (2008),Masasi 

(2012a) e Masasi (2012b), e outros que não, como Souza (2008). 

Para Andrade e Corrar (2007) o trabalho exerce influência no desempenho 

acadêmico talvez por motivar os alunos frente ao curso por mesclar teoria e prática. No 

estudo de Masasi (2012a) desenvolvido com alunos de um curso a distância em uma 

universidade na Tanzânia constatou que aqueles alunos que exerceram alguma atividade 

relacionada a contabilidade auferiram melhores resultados, sendo que esta variável foi a 

que apresentou maior correlação com o desempenho. O mesmo autor em outra pesquisa 

Masasi (2012b) constatou que quando o discente se dedica a trabalhos fora da 

universidade obtêm melhor desempenho global. 

Já para Silva e Padoin (2008) a influência que o trabalho exerce no desempenho 

é negativa, visto que alunos que trabalham apresentaram desempenho inferior aqueles 

que se dedicam aos estudos, contando até com reprovações ao longo do curso. 

 



 

2.2.8 Uso de computador/tecnologia 

Quanto ao uso de computador, no estudo de Andrade e Corrar (2007) pode se 

verificar que independente deste ser para fins acadêmicos, influência positivamente no 

desempenho do discente. 

Para Kubey, Lavin e Barrows (2001) a influência exercida pela utilização da 

internet no desempenho é negativa, após pesquisa realizada com universitários os 

autores constataram que os estudantes que utilizam a internet com o intuito de 

divertimento (salas de bate-papo) tem o rendimento afetado negativamente. 

 Já os achados de Hunleyet al (2005), em um estudo desenvolvido com 

adolescentes de Ohio, verificou que não há relação entre o desempenho auferido e a 

utilização do computador. 

 

2.2.9 Escola anterior 

Origem de escola pública ou particular há também uma divergência nos 

resultados encontrados. Para Souza (2008) esta variável não influencia no desempenho 

auferido, já Andrade e Corrar (2007), Silva e Padoin (2008) e Munhoz (2004) 

verificaram que alunos oriundos de escolas particulares obtêm desempenho melhor do 

que os oriundos de escola pública. 

Alvarenga et al (2012)salientam que os egressos do ensino público, por mais que 

enfrentam algumas dificuldades ao ingresso ao ensino superior, quando estes se inserem 

em uma instituição de ensino superior apresenta desempenho similar aos egressos de 

escolas particulares 

 

2.2.10 Turno de estudo 

Se o horário das aulas influência no desempenho acadêmico foi relatado no 

estudo de Souto-Maioret al (2011) que alunos do turno matutino conseguem resultados 

melhores do que os do turno noturno. 

Os achados de Burrus e Graham (2009) indicam que os alunos estão mais 

propensos a obterem um desempenho melhor quando iniciam suas aulas após as oito 

horas da manhã. 

 

2.2.11 Forma de ingresso 

 Atualmente existem diferentes formas de ingresso ao ensino superior como: 

vestibular, Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e avaliação seriada no ensino 

médio. Além disto, o governo federal oferece programas de financiamento ou bolsas 

para ingresso ao ensino superior privado sendo eles Financiamento ao Estudante de 

Ensino Superior (FIES) e Programa Universidade para Todos (ProUni) (OLIVEIRA, 

2014). 

 Neste sentido, Maciel e Lopes (2001) tiveram o intuito de verificar se há 

diferença entre o desempenho de alunos oriundos do processo seletivo vestibular e da 

avaliação seriada para o curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa 

Maria. Como resultados constatou-se que, no primeiro semestre de curso ambos 

apresentam desempenho similar, porém ao decorrer do curso os alunos provenientes da 

avaliação seriada demonstraram melhor desempenho. 

 Reis (2006) em seu estudo obteve resultados similares a Maciel e Lopes (2001), 

porém a mesma estudou o desempenho de aluno do curso de Odontologia. Além disto, a 

autora afirma que os alunos que ingressam por meio da avaliação seriada além da 

melhor performance apresentam maior competência de aprendizagem durante a 

graduação. 

 



 

2.2.12 Etnia 

 No estudo de Bibbins e Fogelberg (2002) desenvolvido em com alunos da 

disciplina de princípios de finanças no Alabama, verificou se havia diferenças entre o 

desempenho de mulheres asiáticas, ou asiáticos com o desempenho de alunos africanos, 

ou africano-americano. Como resultados, não houve diferenças significativas no 

desempenho atribuído por etnia, quando o nível de significância estava a 10%, se 

alterado para 15% os africanos obtiveram um desempenho melhor. Os autores alertam 

que seria necessário um estudo mais abrangente para confirmar tal significância. 

 No estudo de Eikner e Montondon (2001), realizado com alunos da disciplina de 

contabilidade intermediária I de uma universidade, buscava-se avaliar quais 

características apresentavam impacto no desempenho, dentre as variáveis em estudo, 

raça era uma delas. Na pesquisa, a grande maioria era de pessoas que se declaravam 

caucasianos, seguidos por hispânicos, negros e outros. Após verificar a semelhança 

apresentada por cada um dos grupos, uniu-se os três últimos como sendo “minorias” e 

os caucasianos foram denominados “maioria”. 

 Após o teste de regressão simples, verificou-se que a raça influência no 

desempenho do discente, quando comparado o desempenho da maioria e minoria.Porém 

ao utilizar o modelo estatístico proposto no trabalho, com as variáveis que isoladamente 

apresentaram interferência no desempenho, a raça não foi significativa, ou seja, não há 

diferenças entre o desempenho da maioria e minoria (EIKNER; MONTONDON, 2001). 

 

2.2.13 Classificação no processo seletivo 

 Quando avaliado se a classificação do discente interfere no desempenho 

alcançado, Silva e Padoin (2008) verificaram em seu estudo que os alunos classificados 

nas primeiras posições no vestibular conseguem manter um melhor desempenho. 

 

2.3 Função da Produtividade Educacional 

 A função da produtividade educacional deriva da função da produção estudada 

por economistas, que de acordo com Vasconcellos e Garcia (2009) refere-se a relação 

obtida de determinado produto, em quantidade física, a partir da quantidade de insumos 

utilizados na produção, em determinado período de tempo. 

Assim, ao se desenvolver a função da produtividade educacional as instituições 

de ensino foram consideradas como uma unidade produtiva assim como as empresas 

com o intuito de definir estratégias para elevar o seu produto final. 

 Araújo (2013, p.14-15) salienta que: 

 
Muitas discussões ocorreram para que fosse definida uma função de 

produção de educação. Teoricamente, bastava determinar os custos 

dos insumos das instituições de ensino e o valor dos resultados 

obtidos, ou seja, da educação dos indivíduos, para então determinar a 

tecnologia de produção de educação, de forma similar como é feito 

para as firmas. 

 

 No caso de produtividade educacional as instituições de ensino são consideradas 

como qualquer outra unidade produtiva, porém com algumas diferenças, pois seus 

insumos (inputs) e seus produtos (outputs) são específicos para tal função (COSTA et 

al, 2012). 

Desta forma, o produto em tal função é o desempenho obtido pelos alunos, já 

para os insumos há uma grande variação devido aos diversos fatores que influenciam o 

aprendizado e por consequência o desempenho (ARAÚJO, 2013). 



 

 De acordo com Araújo (2013) diversos estudos foram desenvolvidos com o 

objetivo de se definir quais os insumos devem ser considerados, sendo alguns deles as 

variáveis intrínsecas aos alunos e sua família, variáveis referente a estrutura escolar, 

bem como a postura dos professores e diretores. 

Santos (2012) em sua pesquisa também considerou o desempenho acadêmico 

como resultado da função da produção educacional, sendo que este sofre alterações 

oriundas dos insumos, sejam estes relacionados ao próprio indivíduo, ao contexto que 

ele esta inseridoou a instituição de ensino. 

 Após um levantamento realizado por Santos (2012) observou-se que há uma 

convergência nos resultados das pesquisas nacionais e internacionais na área que há um 

efeito positivo das variáveis socioeconômicas no desempenho dos estudantes em todos 

os níveis de ensino, comprovando mais uma vez que as variáveis relacionadas aos 

discentes exercem uma grande influência no desempenho acadêmico (FERREIRA et al, 

2002; SOUZA, 2008; SANTOS, 2012; MIRANDA et al, 2013). 
 

3. Aspectos Metodológicos 

Quanto aos objetivos, a pesquisa se classifica como descritiva, pois tem como 

objetivo identificar quais fatores proporcionaram queda no CPC e Enade da FACIC no 

ano de 2012, realizando um comparativo com a avaliação anterior realizada em 2009. 

Raupp e Beuren (2003) classificam a pesquisa descritiva como aquela que 

evidencia determinada característica de uma população com a utilização, na maioria das 

vezes, de técnicas estatísticas. 

 A abordagem deste estudo pode ser classificada como quantitativa e qualitativa, 

devido a utilização de técnicas estatísticas e entrevistas para análise do problema de 

pesquisa. A utilização de técnicas estatísticas, tanto para coleta como no tratamento dos 

dados, caracteriza a pesquisa como sendo quantitativa, e para esta abordagem não há o 

aprofundamento do tema em estudo, e sim uma visão geral dos acontecimentos 

(RAUPP; BEUREN, 2003). Já a pesquisa qualitativa, é caracterizada pela presença do 

pesquisador, permitindo ao mesmo capturar a perspectiva dos envolvidos e os demais 

aspectos julgados relevantes (GODOY, 1995). 

Em relação aos procedimentos técnicos de coleta de dados, foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica, por buscar em diversas fontes embasamento teórica sobre o 

assunto pesquisado, e ainda documental, pela coleta de dados secundários referentes ao 

Micro Dados do Enade 2012 que abordam as questões socioeconômicas dos candidatos, 

e ainda ao site da FACIC/UFU para maiores informações sobre a instituição. 

Foram coletados os dados relativos ao desempenho de 173 discentes do curso de 

Ciências Contábeis da UFU noEnade de 2012. Os dados referentesàs variáveis 

relacionadas ao discente (matrícula, idade, sexo, estado civil, renda familiar, 

escolaridade dos pais, entre outras) foram obtidos por meio das respostas dos estudantes 

ao questionário socioeconômico do próprio exame, sendo que este foi preenchido por 

169 alunos, o que equivale há 97% do total de alunos participantes desta edição. 

Além disto, foram realizadas entrevistas com o coordenador de curso e ainda 

realizada uma análise comparativa entre os relatórios de curso da IES. Atualmente, a 

instituição conta com um corpo docente de trinta e um professores, sendo um 

especialista, dezoito mestres, oito doutores e quatro substitutos. Ainda oferece aos seus 

alunos Empresa Júnior, Diretório Acadêmico, Projetos de Iniciação Científica, o PET 

(programa que trabalha com ensino, pesquisa e extensão) e o Programa de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis. 

 



 

4. Análise dos Resultados 

4.1 Dados Institucionais  

Nesta seção serão tratados os dados referentes ao corpo docente e a instituição 

de ensino. 

A Universidade Federal de Uberlândia é a única instituição pública na cidade de 

Uberlândia – MG que oferece o curso de Ciências Contábeis. No ano de 2012 possuía 

aproximadamente 800 alunos matriculados nos turnos integrais e noturno. 

A instituição é tradicional na cidade e foi tida pelas instituições particulares 

como referência pela expressividade nos resultados auferidos no Enade, Guia do 

Estudantes (5 estrelas) e ainda no Exame de Suficiência do Conselho. 

No ano de 2012 o desempenho auferido no Enade caiu para o conceito 3. Para 

cálculo da nota final de uma instituição são considerados o desempenho dos discentes 

no Enade e também a avaliação dos cursos de graduação 

Para cálculo do Conceito Preliminar de Curso, são utilizadas diversas notas, 

dentre elas as evidenciadas no Gráfico 1, todas estas variáveis compõe o cálculo do 

conceito obtido pela instituição. 

 

Gráfico 1: Variáveis que compõem do Conceito Preliminar de Curso 

 
 

Observa-se que todas as notas cresceram de uma edição para a outra, exceto a 

nota que refere-se ao número de professores doutores. Em entrevista com o coordenador 

do curso, foi questionado quanto a esta nota. O mesmo informou que o número de 

professores com o título de doutorado cresceu de uma edição para outra, “(...) neste 

período vários professores terminaram o doutorado, tanto que o Programa de Pós 

Graduação iniciou suas atividades no ano de 2013, assim, acredito que houve um 

problema de informação da instituição ao INEP, pois o número de doutores aumentou 

(...)”. 

O coordenador também informou que durante os anos de 2009 e 2012, a 

instituição iniciou a oferta do curso em turno integral, entrou em vigência a 

obrigatoriedade do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), houve um aumento de 

participação dos alunos em projetos de Iniciação Científica (IC), o número de 
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professores com título de mestre e doutorado também cresceram e ainda foi criado o 

Programa de Educação Tutorial (PET). 

Segundo o coordenador, com tantas mudanças positivas esperava-se manter o 

conceito do curso o que não aconteceu, “(...) nós acreditamos que houve um boicote 

quanto a realização da prova, pelo número de alunos ausentes ou com nota zero, me 

recordo que a aplicação da prova aconteceu em um dia de jogo do Brasil (...)”. 

 

4.1 Análise Descritiva das variáveis relacionada aos Estudantes 

Com base nos dados referentes ao Exame de 2012, observou-se que 91% dos 

alunos tinham idade entre 21 e 28 anos e 83,1% eram solteiros. Quanto ao gênero, 

58,4% eram do sexo feminino. Referente ao turno de ensino notou-se que 89,2% dos 

discentes eram do curso noturno, cabe ressaltar que o turno integral ainda não estava 

completo, tendo em vista que o curso iniciou sua primeira turma no período integral no 

inicio de 2009, e a duração prevista do curso são 5 anos. 

 Apenas 3% dos respondentes tiveram o ingresso ao ensino superior através de 

políticas afirmativas (cotas raciais, exclusividade para alunos da rede pública, entre 

outros). A maioria dos discentes, 77,1% trabalharam durante o curso, e 22,3% possuem 

renda familiar entre seis e dez salários mínimos. A grande parte dos discentes se 

declararam Branco ou Amarelos (69,3%).  

Sobre a escolaridade dos pais a maioria dos discentes declararam possuir pai e 

mãe com escolaridade concluída até no máximo ensino médio, 80,1% e 73,5% 

respectivamente.Ressalta-se que o percentual de mães que concluíram o ensino superior 

é maior que o percentual de pais com a mesma escolaridade, sendo 26,5% e 19,9% 

respectivamente. 

 Realizou-se uma estatística descritiva comparando-se as diversas variáveis com 

a variável dependente que seria a nota obtida pelos alunos no exame, conforme 

demonstrado na Tabela 1. Para tanto verificou-se a nota mínima e máxima obtida, a 

média das notas, desvio padrão e coeficiente de variação entre as variáveis e a nota 

obtida pelos estudantes. 



 

Tabela 1 – Estatística descritiva variáveis em estudo 

Variáveis Categorias 

Nota Enade 2012 

Minimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

Gênero 
Feminino 0,00 69,70 38,36 14,94 38,9% 

Masculino 0,00 70,30 38,32 15,35 40,1% 

Turno 
Integral 24,40 61,10 41,30 9,26 22,4% 

Noturno 0,00 70,30 38,32 15,35 40,1% 

Estado Civil 
Casado 13,10 69,20 39,68 13,18 33,2% 

Solteiro 0,00 70,30 38,32 15,35 40,1% 

Etnia 
Negros, Pardos ou Indígenas 0,00 63,60 37,08 13,96 37,6% 

Brancos ou Amarelos 0,00 70,30 38,32 15,35 40,1% 

Escolaridade Pais 

Pais: até ensino médio 0,00 69,20 37,93 15,04 39,6% 

Pais: superior ou mais 0,00 70,30 38,79 14,84 38,3% 

Mães: até ensino médio 0,00 69,70 38,13 15,19 39,8% 

Mães: superior ou mais 0,00 70,30 38,79 14,84 38,3% 

Trabalho durante a graduação 
Trabalhou 0,00 70,30 38,32 15,35 40,1% 

Não trabalhou 14,10 69,70 40,04 13,23 33,0% 

Renda Familiar 

Nenhum até 1,5 Salários Mínimos 3,80 63,60 37,81 13,08 34,6% 

Acima de 1,5 SM até 3 SM 0,00 69,20 38,17 14,78 38,7% 

Acima de 3 SM até 4,5 SM 0,00 67,10 38,21 14,36 37,6% 

Acima de 4,5 SM até 6 SM 0,00 70,30 39,03 14,57 37,3% 

Acima 6 SM até 10 SM 18,80 66,40 40,45 11,72 29,0% 

Acima de 10 SM até 30 SM 0,00 69,70 38,13 15,19 39,8% 

Acima de 30 SM 43,10 44,50 43,76 0,49 1,1% 

Fonte: elaborado pelos autores



 

 Observa-se que a média no exame foi superior para o gênero feminino o que vai 

de encontro com os achados de Kalbers e Weinstein (1999) e Araújo et al(2011). Porém, 

cabe ressaltar que a diferença entre a média auferida pelos gêneros é de apenas 0,04. 

Os alunos do turno integral também tiveram um melhor desempenho, o mesmo 

foi constatado por Souto-Maioret al(2011). Ainda que no ano do exame o turno integral 

não tinha completado todos os períodos os alunos conseguiram melhor desempenho do 

que o noturno. 

No que refere-se a escolaridade dos pais, notou-se que a média auferida por 

alunos com pai e mãe com ensino superior concluído ou acima deste nível foi igual, 

38,78, e se mostrou superior aos discentes filhos de pais com até ensino médio 

completo. Porém, quando observado o desempenho dos alunos com pais com até o 

ensino médio nota-se que a média de notas dos discentes com mães com até o ensino 

médio concluído é melhor, 38,79. 

Notou-se que os alunos que alegaram não ter trabalhado durante o curso 

conseguiram se sair melhor no exame, com média de 40,04, tal resultado está em 

desacordo com os achados de Andrade e Corrar (2007), Silva e Padoin (2008), Masasi 

(2012a) e Masasi (2012b). 

Quando observado a renda familiar, notou-se que a média das notas auferidas, 

vai aumentando conforme aumenta a faixa da renda familiar, exceto na faixa de renda 

de “Acima de 10 Salários Mínimos até 30 Salários Mínimos” que a média foi inferior. 

Sendo assim, o melhor desempenho foi daqueles alunos com maior renda familiar, o 

que vai ao encontro dos achados de Andrade e Corrar (2007) e Souza (2008). 

 

4.2 AnáliseRelatório de Curso: um comparativo entre o desempenho da IES e  os 

cursos a nível Brasil 

 Realizou-se um comparativo entre os relátorios de curso que apresentam dados 

referente ao desempenho da IES com o Brasil, nos dois em análise, 2009 onde o 

desempenho foi satisfatório e 2012 onde o mesmo foi crítico. Observou-se que existem 

algumas diferenças de apresentação entre eles, no ano de 2009 o relatório apresentava 

uma divisão entre o resultado apresentado por ingressantes e concluintes, o que não 

ocorreu no ano de 2012. 

 Quanto a participação da IES na prova notou-se que apenas 11,78% e 4,04% 

estiveram ausentes na prova, já a nível Brasil o percentual de faltosos foi superior, 

20,64% e 17,37%, respectivamente nos anos de 2009 e 2012. Observa-se que houve um 

decréscimo na ausência dos discentes, em ambos os casos. 

 

Tabela 2 – Coeficiente de variação do desempenho dos alunos da FACIC e no 

Brasil 

  

2009 2012 

Ingressante Concluinte Geral 

FACIC BRASIL FACIC BRASIL FACIC BRASIL 

Resultado Geral 36% 40% 30% 39% 40% 38% 

Formação Geral 35% 51% 30% 49% 42% 42% 

Conhecimento específico 47% 47% 37% 45% 46% 45% 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

De acordo com dados apresentados no documento, observou-se, por meio da 

análise do coeficiente de variação dos dados, que houve uma menor variailidade nos 

resultados auferidos pelos discentes da instituição, no ano de 2009, quando se 



 

comparado aos discentes nível Brasil. Cabe ressaltar que no ano de 2012, essa 

variailidade se mostrou superior no desemepenho por formação geral e conhecimento 

específico. Em análise do documento também notou-se que em média os alunos da IES 

sempre estiveram a frente dos alunos a nível nacional. 

Outro ponto apresentado pelo relátorio, refere-se a percepção que os alunos 

tiveram frente a prova. São abordados pontos diversos, entre eles ascpectos relacionados 

a própria prova, tempo de realização da mesma, dificuldades apresentadas etc.  

No ano de 2009 os discentes das Facic apresentavam percepção sobre a prova 

similar as percepções dos estudantes nível Brasil, seja quanto a dificuldade nos 

conhecimentos específicos, formação geral, tempo de prova, entre outras indagações 

realizadas. As únicas diferenças apresentadas foi em relação ao tempo de prova e ainda 

as dificuldades para responder a prova. 

Em relação ao tempo, a nível nacional os discentes apontaram que gastaram 

entre uma ou duas horas, enquanto que os discentes da IES afirmaram ter gasto entre 

duas e três horas para finalizar o exame, fato este que pode ter contribuido para o 

desempenho auferido pela Facic ser maior quando se comparado a nível nacional, tanto 

para os ingressantes (40,6; 34,4) quanto para os concluintes (49,4; 34,4). 

Outro ponto que se apresentou divergente foi a precepção sobre as dificuldade 

apresentadas pelos discentes para realizar a prova. Os estudantes brasileiros, num geral, 

apontaram que a maior dificuldade foi a forma diferente de se abordar o conteúdo 

(45,4%), já na instituição, os discentes apontaram que a falta de motivação foi o que 

mais impactou para a realização da prova (33,7%). Nota-se que desde o ano de 2009 os 

discentes já demonstravam um certo desinteresse pela realização da prova, observação 

relevante que a IES poderia ter utilizado para tentar realizar alguma ação com vistas a 

motivar os alunos para o próximo exame, que seria realizado no ano de 2012.  

 Já para o relatório de 2012,parecido com o que aconteceu no ano anterior do 

exame, 2009, em quase todas as questões acerca da percepção sobre a prova houve 

similaridade nas respostas. A única diferença apresenta, foi quanto dificuldade para 

realizar a prova, mais uma vez os discentes da instituição apontaram a „falta de 

motivação‟ como principal barreira pra o exame (29,6%) seguido da forma diferente de 

abordagem do conteúdo no aprendizado e nas questões da prova (28,2%). Os discentes a 

nível Brasil, consideraram a disparidade entre a forma de ensino e a forma de se abordar 

o conteúdo na prova (43,2%) como principal dificuldade. 

 O que de forma geral ficou claro, que apesar de em ambos os anos os discentes 

apresentarem desempenho superior no exame no que tange a comparação com os 

estudantes a nível Brasil, foi que há uma falta de motivaçao destes quanto a realização 

da prova, e que a IES deve se programar para tentar conscientizar quanto a importância 

da prova. 

  

5. Considerações Finais 

 O objetivo do presente estudo foi identificar os fatores que contribuíram para a 

queda do conceito da FACIC/UFU no Enade do ano de 2009 (conceito 5) para 2012 

(conceito 3). Para tanto realizou-se uma pesquisa descritiva, com abordagem quali e 

quantitativa. Na abordagem qualitativa realizou-se uma entrevista com o coordenador 

de curso e análise do Relatório de Curso da instituição, já quanto a parte quantitativa 

realizou-se uma análise descritiva do desempenho dos discentes no exame 2012 a partir 

dos Micro-Dados do Enade 2012. 

 Quanto aos resultados, na etapa qualitativa, observou-se que a IES oferece várias 

atividades para promover a interação dos discentes com o meio acadêmico, seja por 

meio de projetos de pesquisa, extensão, monitorias, empresa júnior entre outros. Um 



 

dos dados que chamou atenção, foi a composição da nota do CPC, que apresenta uma 

queda na quantidade de doutores o que não representa a realidade de acordo com o 

coordenador de curso. 

 O coordenador ainda apontou que provavelmente poderia ter acontecido um 

„boicote‟ dos alunos quanto a participação do exame. Porém quando observado no 

Relatório de Curso da IES, houve um decréscimo de ausentes no exame de 2012 quando 

se comparado a 2009. Apesar disto, cabe ressaltar que por meio da analise descritiva, 

identificou-se que houveram vários alunos que foram participar da prova e auferiram 

resultado nulo, o que pode sinalizar que estes não responderam nenhuma questão. 

 Pela análise descritiva, verificou-se que o perfil dos discentes da instituição que 

realizaram a prova foi de pessoas com faixa etária de 21 a 28 anos, em sua maioria, 

solteiros, do gênero feminino, se declaram brancos ou amarelos, são mais númerosos no 

turno noturno, grande parcela trabalham durante a graduação. Quanto ao desempenho 

por características discentes, as diferenças apresentadas foi pequena. 

 Como contribuições deste, destaca-se a relevância do acompanhamento dos 

resultados constantes no relatório de curso para que as coordenações sinalizem ações 

frente aos seus discentes. Já suas limitações se dão devido ao pequeno corte temporal 

em análise (apenas duas edições do exame) e ainda por representarem a realidade de 

uma única IES, ressalta-se que os achados não podem ser generalizados. 

Suger-se que em pesquisas futuras realize-se um análise com corte temporal que 

abranja mais edições do exame, bem como realizar um levantamento sobre a precepção 

e utilidade do relatório de curso para os coordenadores e como estes podem tomar 

decisões estratégicas com as informações oferecidas. 
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