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INTRODUÇÃO:
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) completa uma década em 2014. E um dos objetivos do
sistema é avaliar as instituições e os cursos da educação superior, para que possam ser feitas mudanças que acarretem
nas melhorias da qualidade da educação. No entanto surgiram algumas dúvidas em relação aos resultados das avaliações.
Será que a forma de avaliação do SINAES é justa com as instituições e seus respectivos cursos? O trabalho desenvolvido
nesta pesquisa busca esclarecer estas dúvidas, bem como demonstrar a influência do contexto socioeconômico e cultural
dos estudantes no exame de avalição ENADE, exame esse que é uma das fontes dos indicadores de qualidade da
educação superior: O IGC das instituições e o CPC dos cursos de graduação.

METODOLOGIA:
Neste trabalho foi realizado o levantamento dos micro dados do ENADE, e realizados cálculos estatísticos com base em
indicadores socioeconômicos e culturais dos estudantes, afim de comparar os resultados com o desempenho dos mesmos
no exame.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O projeto de pesquisa ainda está em desenvolvimento. Os micro dados do ENADE analisados até o presente momento
apresentaram alguns indícios de que o contexto socioeconômico e cultural dos alunos são fatores determinantes no
desempenho dos mesmos no exame do ENADE. O que contradiz os indicadores de qualidade da educação superior
realizados pelo SINAES: o IGC e o CPC, que avaliam as instituições como sendo os sujeitos determinantes na qualidade
da educação dos estudantes.



CONCLUSÃO:
Os resultados da pesquisa apontam que o capital cultural dos alunos provavelmente está ligado ao seu desempenho no
ENADE. E que as formas de avalição do SINAES precisarão adotar novas medidas para avaliar também o contexto dos
alunos e não apenas a qualidade da educação provida pela instituição.
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