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Abstract. The results from Exame Nacional de Desempenho Estudantil (Enade) 

are released by the government annually in different and non integrated files. 

This article has the objective of building a business intelligence application, 

using the tableau software, to help visualize the integrated courses results from 

any exam edition.  

 

Resumo. Os resultados do Exame Nacional de Desempenho Estudantil (Enade) 

são divulgados anualmente pelo governo em arquivos distintos e sem 

integração. Este trabalho tem como objetivo principal construir uma aplicação 

de inteligência de negócios, com auxílio da ferramenta Tableau, para 

visualização integrada dos resultados dos cursos envolvendo qualquer edição 

do exame.  

 

1. Introdução 

Os cursos de graduação ofertados no Brasil, em sua maioria, são avaliados a cada três 

anos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (Enade).  O exame tem por objetivo medir o grau de conhecimento dos 

estudantes concluintes em relação aos conteúdos curriculares, competências e 

habilidades. Os concluintes realizam uma prova composta por questões de conhecimentos 

gerais e específicos. Há também um questionário que o discente responde, cujas 

informações compõem um resultado para melhoria de indicadores de qualidade do ensino 

superior. 

Desde sua criação em 2004, o Enade tem os resultados divulgados pelo Inep em 

duas formas: (i) formato pdf através de um ambiente web, e (ii) planilhas eletrônicas com 

diversas informações, tais como instituições participantes, notas e quantidade de alunos 

presentes. O acesso a esses dados é livre para qualquer cidadão. 

Há índices que conduzem avaliações das instituições - Índice Geral de Cursos 

(IGC) - e de cursos - Conceito Preliminar de Curso (CPC).  Esses índices dependem do 

resultado do curso no Enade. A divulgação dos dados a cada edição do exame ocorre de 

maneira isolada, o que pode dificultar a realização de análises que envolvam mais de uma 

edição.  

Este artigo utiliza a ferramenta Tableau, para a criação de uma aplicação que 

tem como objetivo obter informações úteis a respeito dos cursos que são alvo do exame 

Enade. Para isso, os dados dos resultados foram extraídos de uma planilha unificada, 
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resultante de um processo de Extração, Transformação e Carga (ETL) descrito em 

[Alvares, Campos e Gomes 2015]. Os dados contêm as edições de 2004 a 2014 do exame. 

A aplicação também tem objetivo de facilitar consulta ao histórico das avaliações dos 

cursos participantes. 

O restante do trabalho está organizado como se segue:  a próxima seção 

apresenta o processo de avaliação de cursos através do exame Enade. A seção três discorre 

sobre a concepção da aplicação. Na seção quatro são apresentados trabalhos correlatos. 

A quinta seção apresenta as conclusões. A última seção apresenta as referências. 

2. Enade e avaliação de cursos de graduação 

O Enade foi criado em 2004 para substituir o exame de ensino superior da época, tendo 

como objetivo avaliar o rendimento acadêmico dos estudantes concluintes de acordo com 

os conteúdos previstos no currículo dos cursos de graduação, o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e 

profissional, e o nível de atualização dos estudantes a respeito da realidade brasileira e 

mundial. 

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) foi criado pela 

Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004. É formado por três componentes principais: a 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes e todos os aspectos 

que giram em torno desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade 

social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações 

e outros aspectos [Brasil 2004]. 

 Vale ressaltar que através dos resultados do Enade, a mídia geralmente elabora 

rankings. Essas classificações têm servido como certificações de qualidade de cursos e 

instituições de ensino superior.  

3. Concepção da Aplicação  

A construção de um sistema de Business Intelligence (BI) depende de circunstâncias que 

incluem desde a expertise do profissional de BI, até a organização dos dados. Um fator a 

ser considerando é a escolha da ferramenta de BI, visto que há diversos fornecedores e 

várias opções desde soluções livres e sem custo, até soluções corporativas. 

3.1 Escolha da ferramenta  

Neste trabalho foi escolhida a ferramenta Tableau Desktop para a criação de painéis 

interativos que ajudam a fazer descobertas com os dados. O Tableau combina uma 

linguagem de consulta estruturada para bancos de dados com uma linguagem descritiva 

para renderização de gráficos denominada VizQL (Visual Query Language). A versão 

desktop é utilizada para desenvolvimento. A versão reader permite que o usuário acesse 

o aplicativo e realize suas análises.  

3.2 Extração, Transformação e Carga de Dados (ETL)  

Para a aplicação foco do desenvolvimento desse trabalho, a estratégia de ETL se deu 

como uma evolução do processo usado no trabalho encontrado em [Alvares, Campos e 

Gomes 2015]. Foram adicionados os dados referentes aos resultados do ano de 2014, o 

que resultou na criação de uma planilha unificada com os dados de todas as edições do 

exame. 

 



3.3 Painel de Exemplo  

A figura 01 a seguir corresponde a um painel de dados cujo objetivo é exibir as principais 

informações de resultado dos cursos alvo do exame. Para o exemplo, foi escolhida a edição de 

2014, e a instituição Universidade Federal Fluminense. Além disso, foram selecionados os 

cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, além dos cursos bacharelado e 

licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

 
Figura 1 – Painel do aplicativo 

 
O gráfico localizado no canto superior esquerdo do painel exibe, para cada curso 

selecionado, a nota de formação geral e a nota de formação específica dos seus 

concluintes. Já o gráfico localizado no canto superior direito, exibe, para cada curso 

selecionado, as notas relativas ao percentual de doutores (Ndout), infraestrutura (Ninfra) 

e parte pedagógica (Nped). Convém ressaltar que essas duas últimas são obtidas a partir 

de um questionário que o concluinte preenche, sendo pré-requisito para que o mesmo 

tenha acesso ao local de prova.  

A aplicação disponibiliza tabela, localizada na parte inferior da figura 01, 

contendo as principais informações sobre os cursos: ano de edição do exame, nome da 

instituição, nome da graduação, município de funcionamento do curso, notas relativas aos 

componentes percentual de doutores (Ndout), infraestrutura (Ninfra) e parte pedagógica 

(Nped), nota de formação específica (FE) do curso, média Brasil do componente de 

formação específica (FE Brasil), nota de formação geral (FG), média Brasil do 

componente de formação geral (Fgbrasil), CPC contínuo, CPC faixa e conceito Enade 

faixa. 

4. Trabalhos Correlatos 

O trabalho encontrado em [Alvares, Campos e Gomes 2015] tratou da criação de uma 

aplicação usando a ferramenta Qlik View, a partir de dados extraídos do exame Enade, 

desde o período da sua criação até o ano de 2013.  



O trabalho encontrado em [Bittencourt et al. 2010], realizou análise sobre dados 

obtidos nos conceitos do Enade e IDD no período de 2004 e 2006. A pesquisa foi 

motivada pela criação do IDD para diminuir a desigualdade nas avaliações das 

instituições privadas e públicas.  

 O trabalho encontrado em [Cobbe et al. 2015], demonstrou como a inteligência 

organizacional, com apoio da inteligência de negócios e das tecnologias de informação, 

pode apoiar o processo de tomada de decisões pelas instituições de ensino superior.  

 

5. Considerações Finais 

O exame Enade é o principal componente que influencia no cálculo do conceito 

preliminar de cursos da maior parte das graduações brasileiras. Dada a importância desse 

exame, as instituições necessitam acompanhar os diversos indicadores que o compõe. 

Este trabalho corresponde a resultados preliminares da construção de um aplicativo para 

análise dos dados do exame Enade, usando o ambiente de desenvolvimento da ferramenta 

Tableau.  

6. Referências 

Alvares, R.V. Campos, N. S. Gomes, V.B. (2015) “Adoção de Data Discovery para Apoio   

ao Processo de Análise de Dados do Enade”. Nuevas Ideas en Informática Educativa. 

TISE 2015. Santiago, Chile 

Bittencourt, H.R; Viali, L; Casartelli, A de O; Rodrigues, A. C. de M. (2010) “Uma 

Análise da Relação entre os Conceitos ENADE e IDD”. Disponível em 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/143 9/1439.pdf  

Brasil. (2004) “Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências”. Diário Oficial 

da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. 

Cobbe, P. R. C. O. et al. (2015) “A inteligência organizacional como instrumento de 

autoavaliação em instituições de ensino superior”. Perspectivas em Gestão & 

Conhecimento, João Pessoa, v. 5, n. 2, p. 111-126. 

 

 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/143%209/1439.pdf

