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Enade 2008 - Resultados da Análise dos Recursos
Esta Nota Técnica apresenta os resultados da análise dos recursos encaminhados
pelas Instituições de Ensino Superior relativos aos indicadores de 2008. Os procedimentos
efetivados pelo Inep para implementar as alterações aqui referidas estão listados a seguir e os
resultados dessas alterações estão disponíveis no endereço: www.inep.gov.br
1) Para o cálculo do Conceito Enade, considerou-se inicialmente apenas os cursos que
tinham pelo menos dois ingressantes e dois concluintes. Esse recorte foi refeito e todos os
cursos que tenham pelo menos dois co ncluintes foram incluídos no cálculo do Conceito
Enade.
2) A nota média dos ingressantes no Enade é um dos componentes do Conceito Preliminar
de Curso (CPC). Também para o seu cálculo foram considerados inicialmente apenas os
cursos que tinham pelo menos dois ingressantes e dois concluintes. Dessa forma, todos os
cursos que tenham pelo menos dois ingressantes entram nos cálculos do CPC.
3) Os dados dos docentes são combinados às demais informações do curso através do
“código do curso” e do “código de habilitação”. No entanto, algumas habilitações foram
extintas e o cruzamento dos dados foi refeito. O problema foi sanado com o cruzamento dos
dados – somente para os cursos que tinham ficado sem informação de docente - utilizando
exclusivamente o “código do c urso”.
4) A lista com as notas dos programas de pós-graduação da CAPES inicialmente utilizada
nos cálculos era a mesma do ano anterior. Embora a avaliação da CAPES seja trienal – o
que se justificaria continuar a usar a mesma listagem do ano anterior1 - a CAPES incorpora
programas novos à lista de conceitos, no decorrer dos três anos. Assim, optou-se por
utilizar a lista mais atualizada disponível no site da CAPES (GEOCAPES). A data oficial
utilizada pelo INEP para o acesso ao site da CAPES foi o dia 18/11/2009.
5) O Índice Geral de Cursos (IGC) combina as informações das três últimas edições do
Enade. No caso do IGC de 2008, considerou-se o Enade de 2006, 2007 e 2008. Assim,
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qualquer instituição que tenha pelo menos um curso avaliado em uma dessas edições
“poderá” ter um IGC. Inicialmente, havia um cruzamento deste banco final de IGC com as
informações do Cadastro do Siedsup. O objetivo era atualizar os dados cadastrais da IES
bem como evitar divulgar conceitos de instituições que foram extintas por diferentes
motivos. No entanto, com este procedimento, instituições que passaram por fusões e que,
portanto, tinham seu código de identificação alterado não tinham IGC divulgado. Este
procedimento foi revisto. Sendo assim, terão IGC divulgado todas as instituições que
tiveram pelo menos um curso avaliado nos três últimos Enade.
6) Tendo em vista as alterações anunciadas, novos relatórios de IES e de Cursos serão
revisados de modo a garantir a incorporação das alterações realizadas e serão divulgados
oportunamente pelo Inep.

Brasília, 18 de dezembro de 2009.

