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Na última quinta-feira, foi divulgado o resultado do ENADE (Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes) de 2018. O exame avalia o conhecimento dos alunos que
concluem cursos de graduação. É uma prova nacional que, se o aluno não fizer, não pode
se formar. No ano de 2018, passaram por este verdadeiro teste de qualidade todos cursos
de Administração, Ciências Contábeis e Direito, entre outros, de todo o Brasil.
Na sexta-feira, ouvimos, em reportagem especial do Jornal Nacional, que apenas
3,3% de todas as instituições particulares obtiveram nota máxima (com valor 5). E isso é
um sinal de alerta, já que indica queda na qualidade dos cursos. Muitas instituições
argumentam que é um fenômeno da universalização do acesso aos cursos superiores, uma
vez que, a cada ano que passa, mais alunos que estudaram toda a sua infância e
adolescência em escolas públicas estão tendo a possibilidade de obter formação de curso
superior. Apesar de a universalização ser positiva, é de se esperar que o aluno, que muitas
vezes tem tripla jornada (trabalha para pagar seus estudos, é responsável pelo seu lar e
ainda tem que conseguir levar adiante seu curso), tenha um desempenho pior do que
aqueles jovens que não precisam trabalhar e que, muitas vezes, tiveram acesso a outros
elementos muito importantes para a formação educacional (por exemplo, viagens ao
exterior, maior acesso à cultura, cursos de línguas, programa de intercâmbio, etc) e que
tendem a preferir estudar em instituições públicas.
Indo em direção contrária a esse argumento, nossos queridos egressos do Unifeso
estão de parabéns! Fizeram bonito! Muito mais bonito do que a gente poderia sonhar!
Nossos alunos de Administração e de Ciências Contábeis (sim, aqueles mesmos que me
ajudam a coletar os preços do IPC-FESO, o Índice de Preços ao Consumidor de
Teresópolis, que mede a inflação em nossa cidade) dormiram quase todos os dias de 2018
com o mantra de seu coordenador, prof. Secchin, na cabeça (“bom dia, boa tarde, boa
noite! ENADE nota 4)”. Fizeram o que pregou S. Francisco de Assis: “comece fazendo
o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o
impossível”. E, mesmo com esse histórico de estudo em escolas públicas e com imensa
maioria contando com jornada tripla, surpreendentemente, obtiveram nota 4! E não foi
um 4 qualquer! Foi um 4 quase 5! Os alunos de Administração, com mais 0,01 ponto
seriam 5! E os alunos de Ciências Contábeis, com mais 0,09 pontos, também teriam nota
máxima!
E o que isso quer dizer? Tal como uma mãe muito, muito, muito orgulhosa e
coruja, tenho a honra de dizer que nossos pupilos são top 3,4% dentre todas as instituições
particulares do Brasil! Ficamos, em Administração, em terceiro lugar na Região Serrana!
Em Ciências Contábeis fomos campeões!!! Ficamos na frente de instituições importantes
e com muito mais recursos do que a nossa. Não é para ter um orgulho imenso dessa turma?
Não dá para dizer que é um resultado isolado ou que pertence só ao corpo docente
ou ao corpo discente. É a resposta de um conjunto de muito trabalho, dedicação, empenho
e paixão de ambas as partes que não se conformaram com as adversidades do dia a dia.
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Meus queridos ex-alunos, aproveitem esse título! Vocês têm conhecimento
específico da sua profissão, em Administração, cerca de 45% maior do que a média da
região. Em Ciências Contábeis, média quase 90% acima! Aproveitem o resultado e o
conhecimento adquirido!
Aos que ainda estão cursando suas graduações, desejo que tenham tanta dedicação
e empenho quanto a turma de 2018, sempre com a certeza de que o grupo de professores
do UNIFESO está empenhado em levar até vocês a melhor formação profissional
possível!
E você, que pensa em fazer um curso superior, mas sonha mesmo ir para uma
faculdade pública, saiba que aqui, sem sair da sua cidade, você pode ter muito mais
qualidade!
Bom dia, boa tarde, boa noite! ENADE nota 4 pra você também!

