
ANÁLISE SOBRE O ENADE DE 
MEDICINA VETERINÁRIA  

O
s pontos principais da avaliação do Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(Enade) 2019 para os egressos de cursos de 

Medicina Veterinária são tema desta análise, feita pela 
Comissão Nacional de Educação da Medicina Veteriná-
ria (CNEMV). Foram consideradas a categoria adminis-
trativa, a organização acadêmica e a distribuição regio-
nal das Instituições de Ensino Superior (IES) avaliadas, 
bem como aspectos abordados pelos respondentes 
quanto à percepção da prova e sua formação acadê-

T A Comissão Nacional de Educação da Medicina Veterinária considerou os resultados do Enade de 215 instituições de ensino superior brasileiras públicas e privadas
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mica. Por fim, o instrumento avaliativo foi analisado 
quanto à distribuição das áreas e contextualização 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da Me-
dicina Veterinária. 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENADE 
O Enade é um dos pilares avaliativos no âmbito do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes), criado pela Lei nº 10.861/2004. Além do exa-
me, os processos de avaliação de cursos de graduação 
e de avaliação institucional constituem o “tripé” ava-
liativo do sistema. Presume-se que, a partir da conju-
gação dos resultados desses instrumentos avaliativos, 
seja possível conhecer, de modo fidedigno, o funciona-
mento e a qualidade dos cursos e IES de todo o Brasil.

O Enade da Medicina Veterinária, realizado em 
24 de novembro de 2019, foi a sexta edição desde 

Com base no exame de 2019, 
CNEMV avaliou instituições, 
percepção dos egressos e a 
abrangência da prova
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sua implantação, em 2004, uma vez que são edições 
trienais. A Comissão Assessora de Área da Medicina 
Veterinária para o Enade 2019, conforme a Portaria 
nº 151/2019, foi composta pelos professores: Acá-
cio Duarte Pacheco (Universidade Federal do Acre), 
Anamélia Sales de Assis (Universidade Federal do 
Agreste de Pernambuco), José Maurício Gonçalves 
dos Santos (Universidade Cesumar, Paraná), Kênia de 
Fátima Carrijo (Universidade Federal de Uberaba, Mi-
nas Gerais), Lázaro Manoel de Camargo (Universidade 
de Cuiabá, Mato Grosso), Luciana Del Rio Pinoti (Uni-
versidade Estadual Paulista – Unesp, campus Araçatu-
ba, São Paulo) e Welington Hartmann (Universidade 
Tuiuti do Paraná). 

A análise preliminar indicou que o instrumento foi 
elaborado em consonância com as DCN da Medicina 
Veterinária, estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 
1/2003, e de acordo com o art. 23 da Portaria MEC nº 
2.051/2004. Para além da requisição legal, foi possí-
vel observar que o instrumento refletiu os avanços das 
mudanças propostas nas novas DCN aprovadas pela 
Resolução nº 3/2019. 

ANÁLISE DESCRITIVA DOS RESULTADOS DO 
ENADE 2019 

Foram avaliadas 215 IES brasileiras, distribuídas 
nas categorias administrativas: especial (uma), priva-
da com fins lucrativos (70), privada sem fins lucrativos 
(77), pública estadual (13), pública federal (50) e públi-
ca municipal (quatro). Na Figura 1, é possível observar 
a distribuição dos conceitos Enade considerando duas 
categorias: públicas (67) e privadas (148). Na Figura 2, 
a distribuição considerou as estratificações das duas 
categorias iniciais. 
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T Figura 1. Desempenho geral das IES brasileiras com curso de graduação 
em Medicina Veterinária, considerando o conceito Enade e as instituições 
distribuídas nas categorias pública e privada. 
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T Figura 2. Desempenho geral das IES brasileiras com curso de graduação 
em Medicina Veterinária, considerando o conceito Enade e as várias 
categorias administrativas das instituições. 

Outra avaliação relevante a ser feita é o desempe-
nho das IES considerando as regiões brasileiras e os 
conceitos obtidos no Enade (Figura 3).
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T Figura 3. Desempenho geral das IES brasileiras com curso de graduação 
em Medicina Veterinária, considerando o conceito Enade e as regiões 
brasileiras. 

A maioria dos cursos com conceito 1 está nas re-
giões Centro-Oeste (31%) e Norte (16%) e as demais 
regiões têm percentagens semelhantes (6% a 7%). 
O percentual de cursos com conceito 2 é similar nas 
regiões Sudeste (32%), Norte (31%) e Sul (27%). Os 
cursos com conceito 3 são predominantes nas regiões 
Nordeste (52%), Sul (37%), Sudeste (34%) e Nor-
te (32%). Na região Centro-Oeste, o segundo maior 
percentual de cursos são os de nota 4 (30%). Todos 
os cursos com conceito 5 estão nas regiões Sudeste 
(10%) e Sul (10%). Essas informações estão particula-
rizadas nas Figuras 4 a 8.
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T Figura 4. Desempenho geral das IES da região Norte com curso de 
graduação em Medicina Veterinária, considerando o conceito Enade.

Nordeste - 29 instituições

1 2 3 4 5

7%

17%

52%

24%

0%

T Figura 5. Desempenho geral das IES da região Nordeste com curso de 
graduação em Medicina Veterinária, considerando o conceito Enade. 
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T Figura 6. Desempenho geral das IES da região Centro-Oeste com curso de 
graduação em Medicina Veterinária, considerando o conceito Enade.
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T Figura 7. Desempenho geral das IES da região Sudeste com curso de 
graduação em Medicina Veterinária, considerando o conceito Enade.
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T Figura 8. Desempenho geral das IES da região Sul com curso de graduação 
em Medicina Veterinária, considerando o conceito Enade. 

No relatório técnico enviado às IES a respeito do Ena-
de, o quadro que apresenta o percentual de estudantes 
em cada quarto de desempenho classifica o desempe-
nho deles em quatro níveis, sendo possível observar que 
o maior percentual de alunos com as notas mais baixas 
em cada nível de agregação (grande região, categoria 
administrativa e organização acadêmica) foi obtido na 
região Norte, seguida da Centro-Oeste, na categoria ad-
ministrativa privada e na organização acadêmica “facul-
dade”, seguida de centro universitário. Considerando as 
regiões geográficas, não houve diferença significativa no 
desempenho entre as regiões Sul, Sudeste e Nordeste. 

 ANÁLISE DE PERCEPÇÃO DA PROVA 
Além das questões de formação geral e específi-

ca, os estudantes responderam a um questionário in-
titulado “Percepção da prova”, em que o egresso pôde 
realizar uma análise da prova e das condições espe-
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cíficas da sua IES de origem, no que tange à estrutu-
ra pedagógica, desempenho docente e infraestrutura. 
Nesse questionário, perguntas sobre a percepção em 
relação à articulação teórico-prática e à permeabilida-
de dos planos de ensino das disciplinas no âmbito de 
cada curso mostraram que muito precisa ser feito para 
as necessárias mudanças propostas nas novas DCN. A 
reflexão crítica sobre o Enade 2019 em cada Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) será, sem dúvida, um ins-
trumento importante para viabilizar as alterações nos 
paradigmas do tradicional processo de ensino-apren-
dizagem, de modo a promover avanços rumo à quali-
ficação do ensino em cada IES ofertante da formação 
profissional em Medicina Veterinária. 

Ao serem questionados sobre a percepção da pro-
va com relação à dificuldade e clareza na sua elabo-
ração, as respostas dos estudantes estiveram dentro 
dos seguintes percentuais: 60% de nível médio de di-
ficuldade no componente de formação geral; 70% de 
nível médio de dificuldade no componente de forma-
ção específica; 70% consideraram a extensão da prova 
adequada ao tempo destinado à sua realização; 50%, a 
maioria dos enunciados das questões de formação geral 
estava clara e objetiva; 60%, a maioria dos enunciados 
das questões de formação específica estava clara e ob-
jetiva; 50%, as informações/instruções fornecidas para 
a resolução da maioria das questões foram suficientes. 

Quando perguntados a respeito da principal dificul-
dade que enfrentaram na realização da prova e seu grau 
de conhecimento a respeito dos temas abordados, 40% 
a 50% dos respondentes consideraram que a principal 
dificuldade foi a forma diferente de abordagem dos 
conteúdos; entre 70% e 75% deles indicaram que ti-
nham aprendido os conteúdos abordados nas questões 
objetivas; e o tempo gasto para a realização da prova 
por 82,4% dos respondentes foi de duas a quatro horas. 

ANÁLISE DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO  
ENADE 2019 

Ao analisar a estruturação do componente es-
pecífico do Enade de Medicina Veterinária 2019, foi 
perceptível o cuidado na elaboração das questões, 
contemplando ampla diversidade de espécies animais 
em abordagens diferenciadas e integradas, numa pers-
pectiva interdisciplinar e voltada à aferição das com-
petências desenvolvidas pelo egresso (Figura 9). Deve 
ser ressaltado ainda que as questões do componente 
de formação geral abordaram temas atuais e sua estru-

turação permitiu avaliar a reflexão do egresso sobre o 
contexto socioeconômico em que estamos inseridos. 
Desse modo, a análise conjunta de ambos os compo-
nentes possibilitou avaliar o perfil consoante à diver-
sidade de formação do profissional médico-veterinário 
nas centenas de faculdades de Medicina Veterinária 
existentes em território nacional. 
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T Figura 9. Distribuição das áreas abordadas nas questões específicas do 
Enade 2019 realizado por egressos do curso de Medicina Veterinária das 
IES brasileiras. 

De acordo com a Figura 9, a maior parte das ques-
tões estava relacionada à área de doenças infecciosas 
(17%), seguida das áreas de saúde pública (14%), 
doenças parasitárias (7%) e biotecnologia da reprodu-
ção (7%). Outros temas relevantes dentro do escopo 
da formação em Medicina Veterinária foram igualita-
riamente abordados. 

A distribuição apresentada enfatiza os temas cen-
trais das questões; entretanto, a análise cuidadosa do 
instrumento evidencia a diversidade de subtópicos 
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intrincados em cada uma das questões, em uma abor-
dagem significativamente interdisciplinar. A Tabela 1 
apresenta os dados referentes aos temas secundários 
considerados na elaboração de cada um dos itens da 
avaliação. Os dados levantados ratificam a importância 
da oferta de toda a gama de conteúdo que perpassa a 
formação generalista, desde as áreas ditas básicas até 
aquelas específicas de atuação profissional, em uma 
perspectiva interdisciplinar. 

Segundo as novas DCN do curso, a graduação 
em Medicina Veterinária deve assegurar a formação 

de profissional competente para atuar na saúde ani-
mal, saúde pública e saúde ambiental, clínica vete-
rinária, medicina veterinária preventiva, inspeção e 
tecnologias de produtos de origem animal, zootecnia, 
produção e reprodução animal (BRASIL, 2019). Todos 
esses aspectos são contemplados pelo instrumen-
to, além de conteúdos relacionados ao bioterismo/
experimentação animal, bem-estar animal e medici-
na da conservação, que são destacados com grande 
veemência nas diretrizes que entrarão em vigor nos 
próximos anos. 

TABELA 1. DISTRIBUIÇÃO DAS QUESTÕES ESPECÍFICAS DO ENADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 2019, 
CONSIDERANDO O TEMA CENTRAL E SUBTÓPICOS ABORDADOS, ELENCADAS DE ACORDO COM O PERCENTUAL 
DE ACERTOS.

Questão 
% de 

acertos 
Tema central da questão Subárea abordada 

28 83,9 Animais silvestres Bem-estar animal, medicina da conservação 

10 83,6 Saúde pública Terapia assistida por animais, bem-estar animal 

24 83,1 Doenças infecciosas Suinocultura, clínica de suínos 

22 81,1 Avicultura Bioclimatologia, bem-estar animal 

35 71,7 Zoonoses Epidemiologia, doenças infecciosas 

20 61,1 Parasitologia Clínica de pequenos animais, farmacologia, terapêutica 

17 58,2 Doenças parasitárias Clínica de pequenos animais, zoonoses, saúde pública, terapêutica 

12 57,4 
Tecnologia de produtos de 
origem animal 

Tecnologia de carnes e derivados, bioquímica 

34 56,3 Saúde pública Epidemiologia, saneamento 

11 56,3 Bem-estar animal Bioclimatologia, fisiologia, suinocultura 

29 55,8 Biotecnologia da reprodução Bovinocultura 

30 55,5 Doenças parasitárias Zoonoses 

25 52,9 Vigilância sanitária Inspeção de pescado, tecnologia de alimentos 

31 49,8 Imunologia Clínica de pequenos animais 

16 46,5 
Cirurgia de pequenos 
animais 

Clínica de pequenos animais, diagnóstico por imagem 

18 45,2 Doenças infecciosas Clínica de equinos, micologia 

14 40,7 Diagnóstico por imagem Clínica de equinos, anatomia 

32 40,3 Biotecnologia da reprodução Diagnóstico por imagem 

9 40,1 Nutrição animal Agrostologia, bovinocultura de leite 

13 39,8 Doenças infecciosas Ovino/caprinocultura, imunologia 

27 39,1 Bioterismo Experimentação animal, bem-estar animal 

23 37,2 Anestesiologia Farmacologia/terapêutica, clínica de bovinos, reprodução 

15 36,3 Doenças infecciosas Bovinocultura, virologia, imunologia 

33 17,4 Meio ambiente Ecologia, saneamento 

21 12,9 Doenças infecciosas Bacteriologia, bovinocultura de leite 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desempenho dos estudantes titulados pelas IES 
brasileiras não é uniforme, ocorrendo grandes varia-
ções no conceito, considerando a categoria administra-
tiva da instituição e a região geográfica. No tocante aos 
cursos com conceito 1, 90,5% estão em instituições 
privadas, enquanto 100% dos que obtiveram conceito 
5 são de instituições públicas. A maioria dos cursos de 
instituições privadas tem conceitos 1, 2 e 3 e a maioria 
dos cursos de instituições públicas, conceitos 3, 4 e 5. 
De acordo com os critérios utilizados pelo Enade 2019, 
das 215 IES avaliadas, foi possível observar um padrão 
de distribuição dos conceitos: aproximadamente um 
terço das IES (n = 70) obteve conceitos 1 e 2, o que 
aponta para a insuficiência na qualidade do ensino 
ofertado; um terço das IES (n = 77) alcançou concei-
to 3, indicando um ensino suficiente, mas com espaço 
para aprimoramento; um terço das IES (n = 68) obteve 
conceitos 4 e 5, revelando um ensino bom e excelente. 

Ao analisar a construção das questões do Enade 
de Medicina Veterinária, é evidenciada a característica 
multiprofissional e interdisciplinar que se espera do 
profissional dessa área. A abrangência dos conheci-
mentos interligados das áreas contempladas no exa-
me, dentro da diversidade de espécies animais, obe-
dece ao que já é preconizado nas DCN de 2003 e vai 
além, ao incorporar os aspectos inovadores das DCN 
de 2019, a ser implantadas até 2022. 
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[...]  foi perceptível o  
cuidado na elaboração  
das questões, 
contemplando ampla 
diversidade de espécies 
animais em abordagens 
diferenciadas e integradas, 
numa perspectiva 
interdisciplinar e 
voltada à aferição 
das competências 
desenvolvidas pelo 
egresso [...]

A busca pela formação generalista, humanista, críti-
ca e reflexiva, que aplique o conhecimento e agregue as 
competências para o exercício profissional ético, respon-
sável e comprometido com o bem-estar animal, a sus-
tentabilidade, a saúde pública e a preservação do meio 
ambiente, deve ser uma constante nas IES ofertantes de 
cursos de graduação em Medicina Veterinária e, a partir 
da análise das questões do Enade 2019, observou-se 
que todos esses temas foram abordados no instrumento. 

Entre as temáticas discutidas durante o exame, 
destacam-se as áreas de doenças infecciosas e saúde 
pública, que, além de serem as mais frequentemente 
abordadas, estão entre as questões com mais de 80% 
de acerto, considerando a distribuição nacional. Desse 
modo, é possível garantir a atuação ampla do médico-
-veterinário em todas as áreas que lhe são atribuídas, 
contribuindo, assim, para a valorização da profissão 
junto à sociedade por meio da multiplicidade das ati-
vidades profissionais que lhe são afetas.    
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