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Cursos da Famecos-PUCRS têm ótimo desempenho no ENADE
Três cursos da Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS conquistaram notas altas no Exame Nacional de
Desempenho do Estudante (ENADE). As graduações em Relações Públicas e Publicidade e Propaganda atingiram a nota
4, enquanto a graduação em Jornalismo chegou à nota máxima, 5.
O ENADE é aplicado pelo Ministério da Educação (MEC) e visa avaliar o rendimento dos alunos de Ensino Superior em
relação aos conteúdos de cada curso, suas habilidades e competências. “As notas elevadas da Famecos no ENADE
evidenciam duas dimensões: a primeira e direta, a qualidade do ensino praticado e construído por professores, alunos e
funcionários”, comenta a diretora da faculdade, Mágda Cunha. “Uma segunda perspectiva diz respeito à motivação dos
alunos para a realização de uma prova bem feita e que aponte realmente o ensino praticado na Famecos. É
certamente quando se atinge um grau de maturidade no que está sendo e que traz ainda mais responsabilidade",
ratifica a diretora. O ENADE acontece de três em três anos e é feito por alunos ingressantes nos cursos e também pelos
que estão se formando.
“É um grande diferencial”, afirma Wellington Johann, formado pela Famecos em 2009, que realizou o exame ao final
do curso e foi um dos jornalistas que ajudou a Famecos a tingir a nota máxima em Jornalismo. “Percebe-se
claramente esse resultado refletindo no mercado, como referência. Há um respeito maior pelo profissional quando ele
está vinculado a uma instituição conceituada como a PUCRS”.
A assessora do ENADE na Coordenadoria de Avaliação da PUCRS, Valéria Lamb Corbellini, ressalta a importância do
exame: “a prova expressa a excelência do curso e transparece esta competência para a sociedade”. O exame,
juntamente com a titulação e o regime de trabalho do corpo docente e a infraestrutura das universidades, são os
fatores de avaliação do Índice Geral de Cursos do MEC, no qual a PUCRS se consagrou como a melhor universidade
privada do sul do país. É importante salientar que o Enade é hoje a maior e mais importante avaliação do Ensino
Superior feita no Brasil.
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