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2021  -  UM  ANO  PARA  F ICAR  NA  HISTÓRIA

Em 2021, em pleno contexto de pandemia, o Exame Nacional de Desempenho
do Estudante (ENADE) continua sendo um excelente parâmetro para o ensino
superior no Brasil. Nestes tempos em que as aulas precisam se adaptar ao
formato virtual, o desafio de cativar a comunidade acadêmica no sentido de
aderir plenamente a este sistema avaliativo permanece. 

E este é um dos fatos que faz com que 2021 seja um ano ainda mais importante
para o ICEG, uma vez que os cursos de Administração, Ciências Contábeis e
Economia serão avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho do Estudante. 

Neste sentido, os desafios inerentes a tal avaliação devem ser abraçados por
todos nós do ICEG, oferecendo o suporte e amparo necessários para que os
resultados estejam em conformidade com a qualidade do Instituto e da própria
PUC Minas. 

É importante ressaltar para toda a comunidade acadêmica que oferecemos o
melhor aprendizado a nossos formandos e formandas, possibilitando que eles
tenham plenas condições de se destacar tanto na prova quanto no mercado de
trabalho.

Contudo, é necessário que todos nós, docentes e discentes, tenhamos profundo
comprometimento para obtenção do melhor desempenho no ENADE.  Para o
discente, essa nota se reflete em seu próprio futuro. Isto porque o exame avalia
habilidades e competências de uma jornada acadêmica que é de cada um,
própria, intransferível.

A prova aplicada é sempre interdisciplinar e contextualizada, de modo a
evidenciar qualidades e conhecimentos. Tudo isso somado à exigência de que o
estudante deve estar bem informado sobre os fatos da realidade atual e possuir
capacidade de compreensão, raciocínio, síntese e argumentação, qualidades
sempre estimuladas em nossas alunas e alunos.

Uma boa pontuação no ENADE coloca nossos cursos e a Universidade em
destaque no cenário do ensino superior, na mesma medida em que projeta, no
cenário profissional, todos os estudantes que obtiverem boa nota, estimulando e
facilitando chances de contratação pelo mercado.

Mas não é apenas esse o nosso desafio para 2021!

Outra avaliação importante que mobilizará o ICEG este ano será a reavaliação
do MEC para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia do
Coração Eucarístico e, também, na unidade do Barreiro. Corpo diretivo,
professores e funcionários do Instituto já começam a preencher formulários e a
preparar documentos que serão apreciados pela comissão que visitará a PUC
Minas.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E GERENCIAIS | PUC MINAS 1/2

Nº 1 - Ano 1 - Fevereiro de 2021



Desde que a avaliação pelo MEC foi instituída, esta nota tem sido importante
para Instituições de Ensino Superior, para os próprios cursos e, como não
poderia deixar de ser, também para os estudantes. Cursos e suas respectivas
instituições vêm nela a chance de se projetarem no concorrido mercado do
ensino superior brasileiro. Ter um bom lugar no ranking nacional é algo
cobiçado por toda IES. 

Nós, do ICEG, queremos a nota máxima. Buscamos um 5. Nada menos que isso! 

Nesse sentido, é para alcançar a excelência que todos aqueles que dão vida ao
Instituto não param de medir esforços para a execução das mais variadas tarefas
do Plano Diretor do ICEG, que vem sendo implementado com toda seriedade e
dedicação. Muito em breve, este Plano será apresentado para a administração
superior da PUC Minas e para todo o corpo docente do Instituto.

Entretanto, vale também lembrar que a avaliação do MEC não é importante
apenas para cursos e instituições. Ela também é decisiva para o mercado e para
os estudantes. Estes podem tomá-la como referência no momento de definir
onde irão estudar, fazendo uma escolha criteriosa. O mercado, por sua vez, pode
considerar essa nota quando precisa fazer contratações. 

Em breve, nossos planos de trabalho para as avaliações ENADE e MEC estarão
disponíveis para todos, a fim de que a preparação possa ser completa e
eficiente. A participação efetiva e comprometida de cada um é essencial!

Queremos que a comissão do MEC visite a PUC Minas e veja de perto aquilo que
o ICEG está fazendo!

Finalmente, é necessário tratar aqui de um fato que também irá movimentar o
ICEG durante todo 2021. É que, este ano, o Instituto comemora seu jubileu: 50
anos de bela história que precisam ser lembrados com a devida importância.
Para criar projetos e traçar estratégias nesse sentido, já foi criada a Comissão
Organizadora do Cinquentenário do Instituto de Ciências Econômicas e
Gerencias da PUC Minas.

Muito trabalho, muito cuidado e, também, muita alegria. É isto o que
projetamos para 2021.

Sigamos em frente. Vamos viver!
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