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Maioria dos cursos de Erechim tem conceito positivo no Enade 2017 

Um dos destaques positivos é a graduação em Engenharia Mecânica do IFRS que foi considerada a melhor da área no Estados é a graduação 
em Engenharia Mecânica do IFRS que foi considerada a melhor da área n 

 

A maioria dos cursos superiores ofertados em instituições de ensino de Erechim registrou conceito acima de três no 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2017. A avaliação é desenvolvida pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e feita por estudantes - ao final dos cursos de graduação - para 

analisar conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. Levando em consideração o 

desempenho dos alunos nas provas, os cursos são classificados seguindo uma escala de 1 a 5. 

Os resultados foram divulgados na última semana e, entre os destaques positivos está o curso de Engenharia Mecânica 

do Instituto Federal do RS, que recebeu o conceito 5 - considerado de excelência -, sendo o único do Estado a receber a 

nota máxima na avaliação. Por meio de notícia da assessoria de comunicação da instituição, o exame foi realizado no 

segundo semestre de 2017 e contou com a participação de 20 concluintes do curso naquele ano. “O resultado é uma 

conquista dos estudantes, indicando o comprometimento que tiveram ao longo do curso. Também é um grande orgulho 

para os servidores do IFRS, demonstrando as nossas potencialidades e o trabalho desenvolvido em favor de uma 

educação pública, gratuita e de qualidade”, disse o coordenador da graduação, Alisson Dalsasso Corrêa de Souza, 

conforme notícia da assessoria. 

No ano de 2017 o Enade avaliou áreas com cursos de bacharelado e licenciaturas: arquitetura e urbanismo; artes visuais; 

ciência da computação; ciências biológicas; ciências sociais; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras 

inglês; letras português; letras português e espanhol; letras português e inglês; matemática; música; pedagogia; química 

e sistema de informação. 

Foram analisados também os cursos de engenharia e engenharias ambiental; civil; de alimentos; de computação; de 

controle e automação; de produção; elétrica; florestal; mecânica e química, além dos cursos superiores de tecnologia 

nas áreas de análise e desenvolvimento de sistemas; gestão da produção industrial; gestão da tecnologia da informação 

e redes de computadores. 

Mais resultados positivos 

Outros seis cursos ofertados em Erechim atingiram resultados positivos no Exame, alcançando o conceito 4, também 

considerado de excelência: Arquitetura e Urbanismo, Geografia e Pedagogia oferecidos na Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS); e Ciências biológicas (bacharelado), Engenharia de Alimentos, Engenharia Elétrica, ofertados na 

Universidade Regional Integrada (URI). 



O curso de Engenharia Elétrica, por meio de sua página no Facebook comemorou o resultado. “Nosso curso está entre 

os melhores do Brasil. Parabéns aos diplomados, alunos, professores, funcionários e diretores que contribuíram para 

esse resultado. No conceito Enade contínuo, o curso de Engenharia Elétrica da URI Erechim é o 21° lugar entre os 365 

cursos de Engenharia Elétrica avaliados, incluindo as universidades públicas municipais, estaduais e federais, bem como 

universidades comunitárias e privadas com fins lucrativos. É o 2° lugar entre os 240 cursos de Engenharia Elétrica das 

Universidades Privadas (sem e com fins lucrativos) no Brasil, e o 3° lugar no RS entre todas categorias de 

universidades”, destacou post divulgada página “Curso de Engenharia Elétrica - URI Erechim”. Além disso, outras 10 

graduações oferecidas em Erechim alcançaram conceito 3, também considerado positivo. 

  

Curso Instituição 

Conceito 

Enade 

contínuo 

Conceito 

Enade faixa 

ARQUITETURA E 

URBANISMO 
UFFS 3,6196 4 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

(BACHARELADO) 

URI 3,8477 4 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

(LICENCIATURA) 

URI 2,6562 3 

CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO 

(BACHARELADO) 

URI 1,8475 2 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

(LICENCIATURA) 
UFFS 2,8271 3 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

(LICENCIATURA) 
URI 2,6870 3 

ENGENHARIA DE 

ALIMENTOS 
URI 3,5454 4 

ENGENHARIA 

AMBIENTAL 
UFFS 2,5509 3 

ENGENHARIA CIVIL URI 1,9773 3 

ENGENHARIA 

ELÉTRICA 
URI 3,8906 4 

ENGENHARIA 

MECÂNICA 
URI 2,1790 3 

ENGENHARIA 

MECÂNICA 
IFRS 4,1080 5 

FILOSOFIA 

(LICENCIATURA) 
UFFS 1,6619 2 

GEOGRAFIA 

(LICENCIATURA) 
UFFS 3,3621 4 

HISTÓRIA 

(LICENCIATURA) 
UFFS 2,7940 3 

PEDAGOGIA 

(LICENCIATURA) 
URI 2,2564 3 

PEDAGOGIA 

(LICENCIATURA) 
FAE 2,3564 3 

PEDAGOGIA 

(LICENCIATURA) 
UFFS 3,9188 4 

QUÍMICA 

(BACHARELADO) 
URI 1,6068 2 

TECNOLOGIA EM 

ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS 

FAE 2,6159 3 

 


