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Nota da Reitoria – Resultados no ENADE 2019 

 
 

A Reitoria da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro com 
muita alegria expressa suas congratulações a toda comunidade universitária pelo 
resultado alcançado no ENADE de 2019, no qual cinco cursos foram avaliados em 
nossa instituição. Três cursos da UENF receberam nota 4 (Engenharia de 
Produção, Medicina Veterinária e Zootecnia), e dois obtiveram nota máxima (5): 
Agronomia e Engenharia Civil. Parabenizamos os estudantes e servidores 
(professores e técnicos) desses cursos, e reafirmamos que esses resultados 
exitosos servem de estímulo para que todos juntos continuemos trabalhando 
para elevar ainda mais a qualidade na formação de recursos humanos colocados 
à serviço da sociedade.  

Evidentemente, sempre temos muito a melhorar e, neste sentido, 
gostaríamos de apontar, entre outras ações, a necessidade de se instaurar um 
eficiente sistema de autoavaliação para permitir, por exemplo, que um coletivo 
de mais de 7.000 estudantes possa se manifestar sobre como melhorar aspectos 
relacionados ao oferecimento de conteúdo nas matérias, à relação teoria/prática, 
qualidade das aulas, funcionamento do RU, políticas de inclusão presencial e 
digital, as oportunidades culturais e a vivência nos campi da UENF. Enfim, para 
que os estudantes possam opinar e participar sobre questões que envolvam a vida 
universitária. Só conhecendo e trabalhando para melhorar as deficiências 
poderemos evoluir e melhorar cada vez mais.  

Sabemos, pois, que temos um longo caminho a trilhar, no entanto, neste 
momento temos muito que comemorar pelo resultado da UENF no ENADE 2019, 
pois a base da formação dos nossos estudantes é sólida, e apresenta nos 
diferentes quesitos avaliados resultados acima da média observada para o Brasil 
e o estado do Rio de Janeiro. Entendemos que isso é resultado da renda que nós 
da comunidade universitária tecemos dia a dia, na qual os fios do ensino, da 
pesquisa e da extensão, voltados para o atendimento às necessidades da 
sociedade, são entrelaçados de forma equitativa, com muito cuidado e firmeza, 
fazendo desse tecido a marca registrada da Universidade.  
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O resultado alcançado per se tem grande relevância e não poderíamos 
deixar de destacar que o êxito veio em época de grandes desafios para a educação 
pública e para o desenvolvimento da ciência, momento em que os orçamentos 
das universidades e dos centros de pesquisas vêm sendo continuamente 
contingenciados, ou simplesmente reduzidos, e ainda se questionam os 
resultados científicos com uma política negacionista, unicamente comparável aos 
períodos da inquisição ou do predomínio fascista. Como resposta temos, mais 
uma vez, a superação das comunidades das universidades públicas sendo 
responsáveis por 99% dos cursos de máxima pontuação no Brasil.  

Por isso, registramos nossos parabéns a todos os membros da comunidade 
das universidades públicas. E, em especial, parabéns à comunidade da UENF! 

 
 
 
 
 
Raul Palacio      Rosana Rodrigues 
Reitor       Vice-Reitora 

 


