Enem 2013: cinco câmpus do IF Sertão-PE estão entre as instituições com as melhores notas de Pernamb
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O desempenho dos estudantes do IF Sertão-PE na edição 2013 do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) rendeu a cinco dos sete câmpus da instituição algumas das melhores
colocações entre as escolas da Rede Federal de Ensino de Pernambuco. O ranking com as
notas foi divulgado na segunda-feira (22), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ao todo, 14.715 escolas públicas e privadas tiveram as notas disponibilizadas na internet. Além
da pontuação total, também é possível consultar o desempenho dos 30 melhores alunos de
cada instituição e os indicadores socioeconômicos e de formação docente, que aponta a
proporção de professores que lecionam no Ensino Médio com a formação adequada.
Considerando as provas objetivas, o câmpus Petrolina do IF Sertão-PE teve o 4º melhor
desempenho no Estado, seguido pelos câmpus Ouricuri, Floresta, Salgueiro e Petrolina Zona
Rural, respectivamente em 6º, 7º, 8º e 12º lugares.
Em Salgueiro, o IF Sertão-PE ficou atrás apenas de duas instituições particulares, alcançando
a melhor posição entre as escolas públicas do município. Para a diretora de Ensino, Kélvya
Freitas, o resultado reflete o trabalho de qualidade que vem sendo feito pelo corpo docente ao
longo dos últimos 4 anos. “Temos mestres e doutores que buscam aliar a experiência do saber
aprender às práticas educativas, além de um trabalho conjunto entre o Departamento de
Ensino, a Pesquisa e a Extensão para oferecer diferenciais que, sem dúvida, são
determinantes para quem faz um exame como o Enem, a exemplo dos cursos FIC
preparatórios e das bolsas de iniciação à pesquisa. É com grande felicidade que recebemos a
notícia da colocação”, afirmou.
Confira, aqui , o ranking completo do Enem 2013.
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