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RESUMO 
Este artigo apresenta a associação entre as universidades situadas no Estado do Rio de Janeiro e os 
conceitos (A,B,C,D,E), obtidos pelos respectivos cursos de graduação no Exame Nacional de Cursos. 
Neste trabalho a Análise Fatorial de Correspondência foi usada para analisar duas tabelas de 
contingência ( Universidades x Conceitos ), uma para o período 1996-2000 e outra para o ano 2001, 
quando o critério para atribuição dos conceitos foi modificado. Os resultados mostram que no Rio de 
Janeiro há uma forte associação entre os conceitos A e B com as universidades públicas e dos 
conceitos C, D e E com as universidades privadas. 
Palavras-chave : Exame Nacional de Cursos, Universidades, Análise Fatorial de Correspondência 
 
 

ABSTRACT 
This paper presents the association between the universities sited in the Rio de Janeiro State and the 
scores (A,B,C,D,E), obtained by their bachelor courses on the Courses National Exam. In this work 
the Correspondence Analysis was used to analyse two contingency tables (Universities x Scores), one 
to period 1996-2000 and other for year 2001, when the criterion to assign the scores was changed. The 
results shows that in Rio de Janeiro exist a strong association between scores A and B with public 
universities and scores C, D and E with private universities. 
Key-Words : Courses National Exam, Universities, Correspondence Analysis 
 
 
1. Introdução 

 
A partir de 1990, o ensino superior de graduação no Brasil experimentou uma fase de 

expansão na oferta, caracterizada principalmente pelo crescimento no número de Instituições de 
Ensino Superior (IES) privadas. Esta expansão foi motivada em grande parte, pelo crescimento da 
demanda verificada na década de 90, uma demanda formada por um grande contingente de brasileiros 
na faixa etária de 18 a 24 anos, jovens em sua maioria residentes em áreas urbanas, alfabetizados e 
com níveis de escolaridade superiores aos dos pais [1].  

A rápida expansão do ensino superior gerou o receio do surgimento, em grande escala, de 
cursos com baixa qualidade, o que comprometeria os benefícios resultantes desta expansão. Então, em 
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1995 foi aprovado pelo Congresso Nacional, a pedido do Ministério da Educação, a criação do Exame 
Nacional de Cursos (ENC) ou Provão, como é mais conhecido. Apesar das diversas críticas feitas ao 
ENC, é reconhecido que ele desempenha um papel fundamental neste período de expansão do ensino 
superior, pois sendo um instrumento de avaliação da qualidade do ensino, no qual estão previstas 
punições aos cursos com baixa qualidade, o ENC, ao mesmo tempo que procura induzir a melhoria da 
qualidade do ensino superior, inibe uma expansão apenas quantitativa. 

O primeiro exame foi realizado em 1996 e na época foram avaliados os cursos das áreas de 
Administração, Direito e Engenharia Civil. A cada ano, novos cursos são incorporados ao exame, 
sendo que na sua última edição em 2001 foram avaliados 20 cursos de 3 áreas de conhecimento, sendo 
7 da área de humanidades, 7 da área de exatas e 6 da área biomédica [2]. 

De acordo com a média das notas dos alunos no exame, um curso de graduação avaliado pelo 
ENC pode receber o conceito A, B, C, D ou E. O ENC avalia cada curso separadamente e não a 
universidade como um todo; entretanto, é interessante relacionar a universidade com os conceitos do 
Provão, para se ter uma idéia do desempenho global da universidade. Neste artigo, a Análise Fatorial 
de Correspondência [3,4,5], uma técnica exploratória, é usada para obter a estrutura de associação 
entre as universidades e os conceitos no ENC. 

A seguir, no item 2 é feita uma breve apresentação sobre o ENC. Nos itens 3 e 4 são 
apresentadas as análises para o período 1996-2000 e para o ano 2001, respectivamente. O item 3 
também apresenta um breve resumo sobre a Análise Fatorial de Correspondência. Finalmente no item 
5 são resumidas as principais conclusões deste trabalho. 

 
 

2. O Exame Nacional de Cursos 
 

A realização do ENC é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP), e tem como finalidade “avaliar os conhecimentos adquiridos e as habilidades 
desenvolvidas pelos alunos em seus respectivos cursos de graduação, tendo por base os conteúdos 
mínimos estabelecidos para cada curso”. O ENC é realizado todo ano, entre os dias 1º de maio e 30 de 
junho e um ano antes, no mês de junho, são determinados os cursos que participarão do próximo 
exame, assim como a data de realização das respectivas provas. [6]  

No primeiro ano de sua aplicação, em 1996, participaram os cursos de Administração, Direito 
e Engenharia Civil. No ano seguinte, em 1997, juntaram-se a estes os cursos de Engenharia Química, 
Medicina Veterinária e Odontologia e em 1998, os cursos de Engenharia Elétrica, Jornalismo, Letras, 
e Matemática. Na sua quarta edição, no ano de 1999, foram adicionados os cursos de Economia, 
Engenharia Mecânica e Medicina. Em 2000, reuniram-se aos demais os cursos de Agronomia, 
Biologia, Física, Psicologia e Química [7] e em 2001, mais dois cursos participaram da avaliação, 
Farmácia e Pedagogia [2]. Em 2002 o ENC também vai avaliar os cursos de Arquitetura e Urbanismo, 
Ciências Contábeis, Enfermagem e Obstetrícia, e História.[8].  

Para cada curso participante do ENC é calculada a média aritmética das notas obtidas por seus 
formandos. Em seguida para cada área de graduação as médias dos respectivos cursos são ordenadas 
em ordem crescente. Nas primeiras versões do ENC, de 1996 a 2000, a atribuição dos conceitos 
(A,B,C,D,E) às instituições era feita da seguinte forma [7] :  

 
• conceito A para os cursos com médias acima do percentil 88% 
• conceito B para os cursos com médias entre os percentis 70% e 88% 
• conceito C para os cursos com médias entre os percentis 30% e 70% 
• conceito D para os cursos com médias entre os percentis 12% e 30% 
• conceito E para os cursos com médias abaixo do percentil 12 % 
 
Após as primeiras realizações do ENC foi possível identificar algumas falhas em sua 

formulação e também erros na interpretação dos resultados obtidos pelas IES. Por exemplo, no critério 
de atribuição dos conceitos utilizado nas versões de 1996 a 2000, as proporções de conceitos A, B, C, 
D e E são sempre as mesmas para cada área. Pelo critério antigo, se existirem 100 IES excelentes, 12 
instituições receberiam nota A e 12 receberiam nota E, apesar de serem todas ótimas. Ao contrário, se 
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as 100 IES forem péssimas, do mesmo modo, 12 receberiam o conceito A  e outras 12 o conceito E 
[9]. Para corrigir esta distorção, a partir do ENC de 2001 o critério para atribuição dos conceitos 
passou a usar o desvio-padrão ao invés dos percentis. 

O ENC é apenas uma das faces de um amplo processo de avaliação da graduação que 
compreende também a análise das condições de oferta das IES, uma atividade que está sob a 
responsabilidade da Secretaria de Educação Superior (SESu), e que considera : a organização didático-
pedagógica; a adequação da infra-estrutura em geral; a adequação das instalações especiais, tais como 
laboratórios e oficinas; a qualificação do corpo docente e as bibliotecas [10]. Aos cursos participantes 
da análise das condições de oferta são atribuídos quatro tipos de conceitos : CMB (condições muito 
boas), CB (condições boas), CR (condições regulares) e CI (condições insuficientes). Cada parte 
avaliada (infra-estrutura, corpo docente e programa didático pedagógico) recebe um conceito [11]. 

O curso que tenha obtido conceitos D ou E na avaliação do ENC e pelo menos uma condição 
insuficiente na avaliação das condições de oferta durante três anos consecutivos, terá o 
reconhecimento suspenso imediatamente. A IES do referido curso têm um ano para pedir um novo 
reconhecimento, e durante este período é vedada a matrícula de novos alunos. Se as deficiências forem 
ainda constatadas após um ano, o curso será desativado. Se as IES forem universidades ou centros 
universitários, elas passam por um processo imediato de recredenciamento. Em 2001, 12 cursos 
tiveram o reconhecimento suspenso, sendo que nenhum no Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
3 Análise do período 1996-2000 
 
3.1 Análise preliminar 
 

A partir dos dados disponibilizados no website1 do INEP foi construída a Tabela 1, onde são 
apresentados os totais de conceitos A ou B, C , D ou E, obtidos pelos cursos das 18 universidades 
situadas no Estado do Rio de Janeiro, durante os primeiros cinco anos de realização do ENC. 
 

Tabela 1 – Conceitos obtidos no período 1996-2000 
Universidades A+B C D+E TOTAL 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 34 19 4 57 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 41 1 1 43 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ ) 12 7 3 22 
Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) 7 0 1 8 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 34 15 1 50 
Universidade Estadual Norte Fluminense (UENF) 5 3 0 8 
Pontifícia Universidade Católica (PUC) 27 7 2 36 
Universidade Cândido Mendes (UCAM) 9 12 2 23 
Universidade Castelo Branco (UCB) 6 6 4 16 
Universidade Católica de Petrópolis (UCP) 4 12 5 21 
Universidade Gama Filho (UGF) 2 22 11 35 
Universidade Estácio de Sá (UNESA) 6 17 3 26 
Universidade de Nova Iguaçu (UNIG) 1 7 14 22 
Universidade do Grande Rio (UNIGRA) 2 10 9 21 
Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) 4 7 18 29 
Universidade Santa Úrsula (USU) 10 8 8 26 
Universidade Veiga de Almeida (UVA) 6 10 8 24 
Universidade Severino Sombra (USS) 1 6 4 11 
TOTAL 211 169 98 478 

 
Na Tabela 1, as seis primeiras instituições são públicas e as demais são instituições privadas. 

Uma leitura cuidadosa das linhas e colunas desta tabela, particularmente dos perfis das linhas e 

                                                           
1 http://www.inep.gov.br 



 

 
4 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

colunas, revela a existência de uma estrutura de dependência entre os conceitos no ENC e as 
universidades. 

Os perfis das linhas mostram, para cada universidade, como são distribuídos os conceitos 
obtidos no ENC durante o período 1996-2000. Por exemplo, obtém-se o perfil da UERJ dividindo os 
conceitos obtidos pelos seus cursos (26 A + 8 B, 15 C, 1 D + 0 E) por 50, o total de cursos da UERJ 
avaliados no ENC durante este período, resultando no seguinte perfil de linha : 68% A+B, 30 % C, 2% 
D+E.  

O perfil marginal da linha (perfil da linha total na Tabela 1) é um perfil médio, pois é igual a 
média dos perfis das linhas ponderada pelo total de cada linha. Comparando o perfil da UERJ com o 
perfil marginal (44,1% A+B , 35,4% C , 20,5% D+E), constata-se o bom desempenho dos cursos desta 
instituição em relação ao desempenho médio. 

A Figura 1 apresenta os perfis das linhas associados a cada universidade, onde o último perfil 
a direita é o perfil marginal que mostra como seria a distribuição esperada dos conceitos nas 
universidades, no caso de não haver associação entre elas e os conceitos no ENC. É fácil observar que 
poucas universidades tem perfis similares ao perfil marginal, enquanto as públicas se diferenciam do 
perfil marginal apresentando percentuais para os conceitos A ou B bem superiores aos percentuais 
destes conceitos no perfil marginal, a maioria das instituições privadas apresenta uma forte 
participação dos conceitos D ou E. 

 
Figura 1 - Perfis das linhas 
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Outra forma de ler a Tabela 1 consiste em analisar os perfis das colunas, que mostram como é 

a distribuição de cada conceito do ENC pelas universidades. Por exemplo o perfil dos conceitos A ou 
B é obtido dividindo o número de conceitos A+B de cada IES pelo total de conceitos A+B, resultando 
no seguinte perfil de coluna :  

 
UFF 16% UNIRIO 6% PUC 13% UCP 2% UNIG 0 USU 5% 
UFRJ 19% UERJ 16% UCAM 4% UGF 1% UNIGRA 1% UVA 3% 
UFRRJ 6% UENF 2% UCB 3% UNESA 3% UNIVERSO 2% USS 0 

 
O perfil marginal da coluna (perfil da coluna total da Tabela 1), também é um perfil médio, 

pois é igual a média dos perfis das colunas ponderada pelo total de cada coluna. O perfil marginal da 
coluna é obtido dividindo o total de cada universidade (total em cada linha) por 478, o total da tabela 
1, resultando em : 

 
UFF 12% UNIRIO 2% PUC 8% UCP 4% UNIG 5% USU 5% 
UFRJ 9% UERJ 10% UCAM 5% UGF 7% UNIGRA 4% UVA 5% 
UFRRJ 5% UENF 2% UCB 3% UNESA 5% UNIVERSO 6% USS 2% 
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A Figura 2 mostra os perfis das colunas, sendo que o último perfil a direita é o perfil marginal. 
Para facilitar a interpretação, as 18 universidades foram agrupadas segundo as categorias pública e 
privada. Comparando os perfis dos conceitos A ou B com o perfil marginal, pode-se observar que a 
parcela associada aos cursos das universidades públicas superam o percentual no perfil marginal, 
confirmando o bom desempenho das universidades públicas nos exames realizados entre 1996 e 2000. 
Entretanto, este excelente desempenho, em geral, não acontece com os cursos das universidades 
privadas, que representam aproximadamente 90% dos conceitos D ou E. Portanto, constata-se que no 
Estado do Rio de Janeiro as universidades públicas obtiveram nitidamente mais conceitos A ou B do 
que a simples importância numérica destas universidades poderia explicar. 

 
Figura 2 - Perfis das colunas 
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3.2 Aplicação da Análise Fatorial de Correspondência 
 
A análise dos perfis das linhas e colunas conduz a algumas conclusões sobre o relacionamento 

das categorias em uma tabela de contingência; entretanto, quando o número de categorias torna-se 
grande, uma alternativa interessante é a aplicação da Análise Fatorial de Correspondência (AFC), uma 
técnica exploratória proposta no início dos anos 60 pelo francês Jean Paul Benzécri. O resultado mais 
significativo da AFC é uma representação gráfica, ou melhor, um mapa que revela os principais traços 
da estrutura de dependência, evidenciando qualquer relação de atração, independência ou repulsão 
entre variáveis categóricas, neste caso conceitos e universidades.  

Através da AFC as variáveis categóricas de uma tabela de contingência com I linhas e J 
colunas, com I>J, são representadas simultaneamente por pontos em um espaço definido por J-1 eixos 
fatoriais, sendo que cada eixo fatorial explica uma parcela da inércia (Φ), uma medida de dispersão 
semelhante à variância.  

Denotando por N o total de observações em uma tabela de contingência, a estatística qui-
quadrado (χ2 ) relaciona-se com a inércia através da seguinte expressão : 

 
χ2 = Φ N                     (1) 

 
A expressão 1 é importante, pois permite interpretar a inércia através de uma analogia com a 

estatística qui-quadrado. Por exemplo, quanto maior a inércia, maior o valor da estatística χ2 , o que 
significa uma maior associação entre as categorias das colunas e linhas de uma tabela de contingência. 
A inércia pode ser nula, nenhuma associação, ou no máximo o posto da matriz (associação perfeita de 
cada linha com cada coluna). 

O mapa produzido pela AFC é a projeção do espaço definido pelos eixos fatoriais em um 
plano definido pelos dois eixos fatoriais que explicam a maior parcela da inércia total. De forma 
resumida, as coordenadas nos eixos fatoriais, dos pontos que representam as linhas e colunas de uma 
tabela de contingência, são obtidas através do algoritmo [4] apresentado na tabela 2. 
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Tabela 2 – Algoritmo para calcular as coordenadas dos perfis das linhas e colunas nos eixos fatoriais 
Etapa Símbolo Definição Descrição 
1 X Matriz IxJ Tabela de contingência 
  

N ∑∑
= =

I

i

J

j
ijx

1 1

 
 
Total de observações na tabela de contingência 

 P (1/n)X Matriz de proporções 
 r P1Jx1 Perfil marginal da linha 
 c PT1Ix1 Perfil marginal da coluna 
 Dc Matriz diagonal JxJ Diagonal formada pelos elementos do vetor c 
 Dr Matirz diagonal IxI Diagonal formada pelos elementos do vetor r 
 P* ( ) 2/12/1 −− − c

T
r DrcPD  Matriz dos resíduos padronizados 

2 P* UΛVT Decomposição em valores singulares de P* 
 Φ ( )ΛΛtraço  Inércia 
3 Y Λ− UDr

2/1  Matriz com as coordenadas das linhas nos eixos fatoriais 

 Z Λ− VDc
2/1  Matriz com as coordenadas das colunas nos eixos fatoriais 

 
Os perfis das colunas (J vetores) são representados por pontos no espaço de dimensão J-1, 

definido pelos autovetores uk,, k=1,J-1, que formam a matriz U. De forma similar, os perfis das linhas 
(I vetores) são representados por pontos no espaço de dimensão J-1 definido pelos autovetores vk,, 
k=1,J-1, que formam a matriz V. Os autovetores indicam as direções de maior inércia na nuvem de 
perfis e formam os eixos fatoriais de um espaço de dimensão J-1. A contribuição de cada eixo fatorial 
para explicação da inércia total é medida pelo respectivo autovalor. 

Se a contribuição dos dois primeiros eixos fatoriais superar 70% significa que com apenas 
duas componentes é reproduzida quase a totalidade da inércia total e assim é possível fazer um mapa, 
onde as coordenadas dos perfis são fornecidas pelas duas primeiras colunas das matrizes Y e Z, 
conforme mostra a Figura 3. 

 
Figura 3 - Construção do mapa 
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Com o auxílio do programa SPAD [12] obteve-se uma inércia total de 0,4542 (χ2 = 217,1076), 
decomposta em 2 eixos fatoriais, cujos respectivos autovalores e coordenadas dos perfis são 
apresentados nas Tabela 3 e 4 respectivamente. O mapa gerado a partir das coordenadas das 
universidades e conceitos é apresentado na Figura 4. 
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Tabela 3 – Inércia explicada pelos eixos fatoriais 
Fator Autovalores % explicado %acumulado 

1 0,3616 79,62 79,62 
2 0,0926 20,38 100,00 

 
Tabela 4 - Estatísticas descritivas  

Coordenadas Contribuições Co-seno ao quadrado Nome Fator 1 Fator 2 Fator 1 Fator 2 Fator 1 Fator 2 
A+B 0,6441 -0,1047 0,5063 0,0523 0,9742 0,0258 
C -0,3215 0,3779 0,1011 0,5454 0,4199 0,5801 
D+E -0,8322 -0,4263 0,3926 0,4023 0,7922 0,2078 
Total   1,0000 1,0000   
       
UFF 0,3635 0,1104 0,0436 0,0157 0,9155 0,0845 
UFRJ 0,9765 -0,3318 0,2372 0,1070 0,8965 0,1035 
UFRRJ 0,2253 0,0164 0,0065 0,0001 0,9947 0,0053 
UNIRIO 0,7641 -0,4762 0,0270 0,0410 0,7202 0,2798 
UERJ 0,5402 0,1106 0,0844 0,0138 0,9598 0,0402 
UENF 0,4689 0,2507 0,0102 0,0114 0,7777 0,2223 
PUC RIO 0,6224 -0,0944 0,0807 0,0073 0,9775 0,0225 
UCAM 0,0198 0,3915 0,0001 0,0797 0,0025 0,9975 
UCB -0,1448 -0,0135 0,0019 0,0001 0,9914 0,0086 
UCP -0,4310 0,3106 0,0226 0,0458 0,6582 0,3418 
UGF -0,7098 0,3207 0,1020 0,0814 0,8304 0,1696 
UNESA -0,2621 0,5710 0,0103 0,1916 0,1740 0,8260 
UNIG -1,0021 -0,5119 0,1278 0,1303 0,7930 0,2070 
UNIGRA -0,7457 -0,0417 0,0675 0,0008 0,9969 0,0031 
UNIVERSO -0,8403 -0,6172 0,1184 0,2496 0,6496 0,3504 
USU -0,1784 -0,1812 0,0048 0,0193 0,4921 0,5079 
UVA -0,4163 -0,0355 0,0241 0,0007 0,9928 0,0072 
USS -0,6975 0,1368 0,0310 0,0046 0,9630 0,0370 
Total   1,0000 1,0000   

 
Figura 4 – Mapa das universidades e conceitos 
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A posição das variáveis categóricas no mapa reflete as associações na tabela de contingência. 
Neste mapa as variáveis categóricas com perfis similares aparecem representadas por pontos muito 
próximos, indicando uma combinação que ocorre com mais frequência que a esperada sob a hipótese 
de independência. Por exemplo, o mapa revela a forte associação da UNIG e UNIVERSO com os 
conceitos D+E nos exames do período 1996-2000.  
 Para obter uma interpretação mais exata dos resultados gerados pela AFC, outras duas 
estatísticas descritivas, além das coordenadas no mapa, devem ser analisadas : a contribuição do perfil 
de uma variável categórica para a inércia de cada dimensão (cai,k) e o quadrado do co-seno (cri,k) [3], 
obtidas segundo as expressões 2 e 3 respectivamente : 
 

      2

2
,

,
k

kii
ki

fr
ca

λ

⋅
=         (2) 

( )ω2
, cos=kicr         (3) 

onde : 
 i denota um ponto representativo do perfil de uma variável categórica no mapa gerado pela AFC 
 ri perfil marginal associado a  i-ésima variável categórica 

kif ,  coordenada do perfil i no k-ésimo eixo fatorial 
2
kλ  autovalor associado ao k-ésimo eixo fatorial 

 ω ângulo entre o k-ésimo eixo fatorial e o segmento de reta que liga a origem ao ponto i 
 

As estatísticas cai,k e cri,k  devem ser analisadas junto com o mapa. A estatística cai,k indica 
quanto da inércia explicada pela dimensão k é devida ao perfil da variável categórica i. A magnitude 
de cai,k ajuda a interpretar as dimensões, pois os perfis com as maiores contribuições são os mais 
importantes na atribuição de um significado ao eixo fatorial.  

A disposição dos conceitos A+B no lado direito e D+E no lado esquerdo do mapa da Figura 4 
e as respectivas contribuições na Tabela 4 sugerem que o primeiro eixo fatorial está associado ao 
desempenho das universidades no ENC durante o período 1996-2000, ou seja, no fator 1, quanto mais 
positivo, melhor o desempenho da universidade no ENC, e quanto mais negativo pior o desempenho. 
Quanto ao segundo fator, as maiores contribuições são dos conceitos C e D+E.  

Quanto a estatística cri,k  ela quantifica a parcela do perfil i que é explicada pelo eixo fatorial k. 
Se o valor de cri,k é grande, o ângulo ω é pequeno, significando que existe uma forte correlação entre o 
fator k e a variável categórica i. Na Tabela 4, os valores para a estatística cri,k confirmam a associação 
do fator 2 com o conceito C e a associação do fator 1 com os conceitos A+B e D+E.  

No mapa da Figura 4 todas as universidades públicas aparecem no lado direito e conforme 
mostra a Tabela 4 nestas universidades a estatística cri,k  é maior que 70% indicando a forte associação 
com os conceitos A+B. Quanto as universidades privadas, algumas apresentam valores elevados para a 
estatística cri,k , indicando uma forte associação com o fator 1, porém a posição no mapa revela que 
apenas a PUC está associada aos conceitos A+B, as demais estão associadas aos conceitos D+E. 
Quanto a estatística cri,k  para o fator 2 a UNESA e a UCAM apresentam as maiores correlações 
0,8260 e 0,9975  respectivamente e estão associadas ao conceito C.. 

A origem do mapa representa os perfis marginais de linha e coluna que sob a hipótese de 
independência entre conceitos e universidades são os perfis esperados (perfis marginais). A única 
universidade que satisfaz esta condição é a USU, que apresenta estatísticas  cri,k  iguais a 0,4921 e 
0,5079, indicando a baixa correlação com os fatores. 

 
 

4 Análise dos resultados de 2001 
 

Em 2001 houve uma mudança nos critérios para atribuição dos conceitos, o que motivou uma 
análise separada para este ano. Usando dados disponibilizados no website do INEP foi construída a 
Tabela 5.  
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Tabela 5 - Conceitos obtidos em 2001 
Universidades A+B C D+E TOTAL 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 16 3 2 21 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 17 0 1 18 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ ) 4 4 1 9 
Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) 3 1 0 4 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 17 3 2 22 
Universidade Estadual Norte Fluminense (UENF) 1 2 0 3 
Pontifícia Universidade Católica (PUC RIO ) 11 2 0 13 
Universidade Cândido Mendes (UCAM) 0 6 0 6 
Universidade Castelo Branco (UCB) 0 5 3 8 
Universidade Católica de Petrópolis (UCP) 2 4 2 8 
Universidade Gama Filho (UGF) 2 5 7 14 
Universidade Estácio de Sá (UNESA) 4 8 2 14 
Universidade de Nova Iguaçu (UNIG) 0 3 11 14 
Universidade do Grande Rio (UNIGRA) 0 5 5 10 
Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) 3 6 5 14 
Universidade Santa Úrsula (USU) 5 3 2 10 
Universidade Veiga de Almeida (UVA) 3 4 3 10 
Universidade Severino Sombra (USS) 2 4 4 10 
TOTAL 90 68 50 208 

  
Aplicando o programa SPAD aos dados de 2001, foi obtida uma inércia total de 0,5857 (χ2 = 

121,8256) , sendo que 76,42 % é explicada pelo fator 1 e 23,57% pelo fator 2. No mapa gerado pela 
AFC para o ano de 2001 (Figura 5), a interpretação do significado dois eixos fatoriais é a mesma do 
período 1996-2000, ou seja, o fator 1 está associado ao desempenho das universidades, enquanto o 
fator 2 dá pesos positivos para universidades com maior frequência de conceito C; por exemplo, a 
UCAM em 2001 obteve apenas conceito C e por isso recebeu a maior coordenada no eixo do fator 2. 

 
Figura 5 – Mapa das universidades e conceitos em 2001 
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Apesar de algumas diferenças, o mapa da Figura 5 mostra que em 2001 foi mantida a forte 
associação das universidades públicas com os conceitos A e B e das universidades privadas com os 
conceitos C, D e E. 

 
 

5 Conclusões  
 

Este artigo apresentou a aplicação da Análise Fatorial de Correspondência para analisar a 
associação entre as universidades situadas no Estado do Rio Janeiro e os conceitos obtidos no Exame 
Nacional de Cursos. Os resultados obtidos mostram que no Rio de Janeiro houve um desempenho 
bastante diferenciado das universidades públicas e privadas, ao longo dos 6 anos de realização do 
ENC. As universidades públicas obtiveram melhor desempenho, apresentando uma forte associação 
com os conceitos A e B, enquanto as universidades privadas apresentaram uma associação com os 
conceitos C, D e E. 

Para identificar as causas que explicam esta dicotomia, sugere-se a realização de uma nova 
pesquisa, na qual poderia ser verificado se as universidades públicas e privadas atendem ou não 
públicos distintos, além de serem analisadas as condições de oferta das universidades. 
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