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INDICADOR O QUE É 
VARIAÇÃO 
DAS NOTAS 

ENADE 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em 
relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e 
habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com 
relação à realidade brasileira e mundial.  
(Fonte: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade).  

De 1 a 5, sendo 1 a 
pior nota e 5 a 
melhor nota. 

CPC 

CPC – É o conceito que avalia o curso, em uma escala de 1 a 5. Para o cálculo, são considerados: Conceito Enade (desempenho dos 
estudantes na prova do Enade); Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD); corpo docente (informações 
do Censo Superior sobre o percentual de mestres, doutores e regime de trabalho) e percepção dos estudantes sobre seu processo 
formativo (informações do Questionário do Estudante do Enade).  
(Fonte: 
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32911#:~:text=Conceito%E2%80%94%20O%20conceito%20preliminar%20de,%2Dpedag%C
3%B3gicos%2C%20entre%20outros%20itens).  

CC 
Conceito de Curso – é a nota atribuída a um curso por uma comissão de avaliadores do MEC, que se deslocam até a Instituição, analisam 
toda a documentação legal, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, a estrutura física, entre 
outros elementos que possam garantir a qualidade do curso. Conceitos obtidos que são superiores a três, indicam qualidade satisfatória, 
sendo que os cursos são autorizados a funcionar.  

IDD 

Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) –  O IDD é um indicador de qualidade que busca mensurar o 
valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, considerando seus desempenhos no Enade e no Enem, como 
medida proxy (aproximação) das suas características de desenvolvimento ao ingressar no curso de graduação avaliado. 
 
(Fonte: http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/indicador-de-diferenca-entre-os-desempenhos-observado-
e-esperado-idd).  
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Código Modalidade Grau Curso UF Município ENADE CPC CC IDD Situação 

1285656 Presencial Bacharelado ADMINISTRAÇÃO MG  Pouso Alegre - - 4 -  

1324709 Presencial Bacharelado ADMINISTRAÇÃO MG  Pouso Alegre - - 4 -  

1285950 Presencial Bacharelado CIÊNCIAS CONTÁBEIS MG  Pouso Alegre - - 3 -  

1324710 Presencial Bacharelado ENGENHARIA CIVIL MG  Pouso Alegre - - 4 -  


