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O Exame Nacional  de  Desempenho  dos  Estudantes  (ENADE)  é  uma  forma
de avaliar  os  diversos  cursos  de  nível  superior  do  Brasil,  e  teve  início  no  ano  de
2004, em substituição ao Exame Nacional de Cursos (PROVÃO) criado em 1996. Ele
avalia  os  estudantes  ingressantes  e  os  concluintes  dos  cursos  participantes.  O
curso  de  Física  teve  sua  primeira  participação  no  ano  2005,  sendo  reavaliado  a
cada  três  anos.  O  resultado  do  ENADE  de  2014  mostrou  que  os  estudantes  do
curso de Licenciatura em Física (LF) da Universidade Federal do Ceará (UFC) estão
se formando com baixa aprendizagem em sua área específica, relativa aos outros
cursos  no  Brasil.  Como  todo  meio  de  avaliação,  é  necessário  que  os  estudantes
que  serão  avaliados  por  meio  de  uma  prova,  no  caso  em  questão,  o  ENADE,
estejam conscientemente preparados para esse processo avaliativo. Significa que
eles tenham conhecimento do tipo de questão, do nível de dificuldade, dos temas
mais abordados, dentre outras peculiaridades do processo avaliativo em questão.
Nesse  contexto,  o  professor  tem  uma  participação  ativa,  contribuindo  para  um
melhor  desempenho  de  seus  alunos  no  certame;  embora  ele  não  participe  na
elaboração  da  avaliação  em  si.  Este  trabalho  tem  como  objetivo  contribuir  para
que os  estudantes  do  curso  de  LF  atinjam um bom resultado no  ENADE,  embora
seja necessário também que estejam motivados para realizar uma boa prova. Para
atingir  esse  objetivo,  contamos  com a  participação  dos  Monitores  de  Projetos  de
Graduação vinculados ao curso de LF da UFC, que tiveram uma participação ativa
e  essencial  nesse  trabalho.  A  metodologia  deste  trabalho  consiste  na  pesquisa  e
elaboração  de  uma  apostila  com as  questões  de  física  dos  últimos  ENADEs  para
serem entregues aos professores do curso de LF da UFC que serão os professores
da  área  específica  do  curso;  e  assim  eles  poderão  utilizá-las  durantes  suas
disciplinas e contribuir para que os alunos conheçam melhor o tipo de prova e grau
de dificuldade do ENADE.
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