
A
Fundação Nacional de Desenvolvimen-
to do Ensino Superior Particular (Funda-
nesp), em parceria com o Observatório 
Universitário, promo-

veu no mês de abril o Encontro 
Nacional de Graduação das IES 
particulares, com a meta de con-
solidar pensamentos acerca das 
políticas do governo tanto no que 
diz respeito à reforma quanto às 
novas formas de avaliação.

Desde a divulgação da primei-
ra versão do anteprojeto, uma 
enxurrada de críticas se estabe-
leceu em torno de seus artigos. 
O objetivo do encontro foi reunir propostas como 
contrapartida aos pontos divergentes e identifi car 

posições do gover-
no, que esteve 
representado 
por Ronaldo 
Mota, secretário 
do Ministério 
da Educação 
(MEC), e Mário 
P e d e r n e i r a s , 
diretor do De-
partamento de 
Supervisão da 
Educação Su-
perior da Secre-
taria de Ensino 

Superior do MEC.
Entre os aspectos abordados pelos membros 

do governo esteve o novo pa-
pel da avaliação para regula-
ção do ensino superior e algu-
mas diretrizes consideradas 
fundamentais pelo governo 
na Reforma. Para o professor 
Pederneiras, a divulgação de 
uma nova versão do antepro-
jeto inclui pontos que buscam 
regular a educação como 
bem público, alinhado a um 
projeto de desenvolvimento 
do País, tomando como parâ-

metros padrões nacionais e internacionais e defi -
nindo a avaliação como fundamental nesse pro-
cesso. “Ao abordarmos na avaliação a situação 
acadêmica e a situação institucional, como condi-
ções fi nanceiras, teremos mais condições de ava-
liar e regular a qualidade da instituição de ensino 
superior, aperfeiçoando as escolas em função da 
necessidade do País”, avalia.

Segundo o membro da comissão da Refor-
ma, o Sinaes já nasceu destinado a servir como 
referencial básico para processos de regulação e 
supervisão. “Claro que não podemos transferir a 
questão da avaliação para o processo regulatório, 
mas ela é, com certeza, um dos parâmetros”.

Avaliação Institucional

A avaliação institucional é o que deve afetar 
mais diretamente o 
setor privado e pre-
cisa ser considera-
do o cerne do pro-
cesso. O Plano de 

Governo defende regulação por meio do processo avaliatório e tenta justifi car a interferência nas mantenedoras

Sistema privado e
governo discutem
Reforma Universitária

 “Na academia, é muito mais a pós-graduação 
que aponta a competência do indivíduo para 
uma determinada área de docência”, Éfrem 
Maranhão, ex-conselheiro do CNE

“Muitos dirigentes de 
instituições problemáticas 

assumem o discurso da 
Harvard como se fossem 

dirigentes de uma 
instituição com a mesma 

realidade que a dela”, 
professor Ronaldo Mota



Desenvolvimento Institucional (PDI), segundo a 
reforma, deve se tornar uma peça-chave: “O PDI, 
exigido das instituições privadas, apresenta 
um papel central para a análise do desenvol-
vimento das IES. Nos recentes processos 
de recredenciamento, ele não foi conside-
rado”, diz o professor.

A proposta, segundo o MEC, é dina-
mizar o processo para que os pedidos de 
cursos não passem tanto tempo para ser 
analisados. Propõe-se uma espécie de 
autorização “vestibular” da instituição. 
Inicialmente, os cursos não seriam cre-
denciados, mas teriam autorização para 
desenvolver seu PDI num prazo de três 
anos, solicitando, então, o credencia-
mento. É aí que a Avaliação Institucional 
entra: sob sua perspectiva, o pedido se-
ria julgado. E nesse âmbito, inclui-se a 
situação fi nanceira da mantenedora.

Para sustentar sua visão, o professor 
Pederneiras citou o caso de uma instituição bra-
siliense, sem mencionar seu nome, que perdeu o 
credenciamento para funcionamento em função 
da falência de seus recursos para manter a quali-
dade, e afi rma que isso deverá se repetir ao longo 
do próximo ano, em função de todo o problema 
de mercado que já se estabeleceu. “Observamos 
que, em uma primeira avaliação, cerca de 30% 
das mantenedoras não cumprem exigências fi s-
cais para estabelecimentos de 
cursos, sendo credenciadas 
apenas para fi m de expedição 
de diplomas. Isso signifi ca 
que a atual normatização de 
credenciamento estabelecida 
enfrenta problemas e deve 
ser corrigida”, avalia.

Nesse contexto, o membro 
do MEC sustenta o conse-
lho de administração nas IES 
privadas com um pequeno 
quadro indicado pela própria 
mantenedora como uma forma de garantir uma 
melhor gestão fi scal quando o assunto é fi nan-
ceiro. “O conselho, de caráter consultivo, visa ga-
rantir uma melhor autonomia fi nanceira para os 
setores acadêmicos da instituição”. Em entrevista 
para a última edição da @prender, o professor-
doutor Éfrem Maranhão, ex-conselheiro do Con-

selho Nacional da Educação (CNE), denunciou 
essa medida como um equívoco, pois caberia ao 
mantenedor ter uma relação com a mantida na 
qual ele elaborasse propostas orçamentárias com 
base no plano de desenvolvimento institucional. 
“A autonomia de uma instituição é baseada nos 
rumos desse orçamento”, afi rmou.

O secretário Ronaldo Mota, que ocupava a se-
cretaria executiva do CNE durante a elaboração 

da reforma, aproveita esta 
situação para alfi netar alguns 
representantes do setor pri-
vado, que, segundo ele, cri-
ticam determinados pontos 
com certa arrogância. “Mui-
tos dirigentes de instituições 
problemáticas assumem o 
discurso de universidades 
como a Harvard como se fos-
sem dirigentes de uma insti-
tuição com a mesma realida-

de que a dela”. Mota também 
defende o Sinaes como um instrumento mais 
abrangente de avaliação e não tem medo de se 
declarar contra o antigo provão. “É incoerente que 
as instituições critiquem o fi m do provão, uma vez 
que ele analisava a qualidade somente do âmbito 
do egresso, sem avaliar conhecimento adquirido 
pelos alunos e outros fatores institucionais”, diz.

“Ao analisar a infl uência 
dos conselhos sobre a 

educação, vemos que a 
maioria deles se preocupa 
somente com a graduação, 

não está enxergando 
processos de formação 

continuada”, Éfrem 
Maranhão



No entanto, o próprio professor Mota mantém 
críticas ao Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade). “Acredito que ele deveria ser 
estendido para todos os alunos em vez das amos-
tragens previstas atualmente. Mas estamos em 
fase de implantação e muita coisa deve ser altera-
da rumo à regulação”, declara.

Outro ponto abordado pelo governo é a ten-
tativa de diferenciar papéis para universidades, 
centros universitários e faculdades, estabelecen-
do o que caracteriza cada uma dessas instituições 
e a importância do sistema em geral. Com isso, 
os diversos setores da educação aguardam uma 
melhor defi nição sobre o tema nas próximas re-
dações do anteprojeto.

Conselhos e necessidade social

O Brasil é um dos países que mais regulamen-
tam profi ssões, dada a quantidade de conselhos 
de ordem profi ssionais existentes. Há, aproxima-
damente, 40 profi ssões regulamentadas e esse 
aspecto da conjuntura nacional relaciona-se di-
retamente às instituições de ensino superior e à 
dicotomia que existe na lei quando o assunto é 
graduação: seu papel seria apenas certifi car uma 
formação ou atribuir direito ao exercício da pro-
fi ssão?

Uma outra nuance complica ainda mais essa 
questão: a dos critérios de necessidade social que 
o MEC vem, sucessivamente, tentando estabele-
cer no País, sem lograr sucesso. Alguns conse-
lhos, defendendo sua reserva de mercado, acham 
que os critérios devem ser adotados. Do outro 
lado, os críticos desse controle dizem que o go-
verno não tem o direito de escolher qual curso o 
cidadão deseja fazer, limitando vagas por deman-
da mercadológica. Para o professor Éfrem Mara-
nhão, a própria Lei de Diretrizes e Bases (LDB) cria 
essa confusão ao estabelecer, em um artigo, que a 
graduação tem a fi nalidade de formar diplomado 
nas diversas áreas do conhecimento e, em outro, 
trata desse nível de educação como certifi cação 
para o exercício profi ssional.

“É necessário abordar esse ponto na reforma, 
pois alguns conselhos vêm baixando resoluções, 
limitando o exercício da docência somente para 
graduados no curso em que os professores ensi-
nam, o que é um grande equívoco, pois sabemos 
que na academia é muito mais a pós-graduação 

que aponta a competência do indivíduo para uma 
determinada área de docência”, afi rma o ex-con-
selheiro do CNE.

O estabelecimento desse critério torna-se ainda 
mais urgente ao analisar que, atualmente, as dire-
trizes curriculares permitem a fl exibilidade para 
ajustar cursos em diferentes formatos, como 
são hoje os cursos seqüenciais. Nessa 
perspectiva, os conselhos assu-
mem seu verdadeiro papel: o 
de reguladores do exercício 
profi ssional, exercendo 
função meramente con-
sultiva e de controle 
de qualidade ao 
participar do pro-
cesso de abertura 
de cursos, como 
faz hoje a Or-
dem dos Advo-
gados do Brasil 
(OAB), que ha-
bilita profi ssio-
nais mediante 
seu exame de 
ordem e faz sua 
própria avaliação 
de alguns cursos 
superiores.

“ A o 
a n a l i s a r 
a infl uên-
cia dos 
conselhos 
sobre a 
educação, 
v e m o s 
que a 
m a i o r i a 
deles se 
preocupa 
s o m e n -
te com a 
g r a d u a -
ção, não 
está en-
xergando 
processos 
de forma-

“Ao abordarmos na avalia-
ção a situação acadêmica 
e a situação institucional, 
como condições fi nancei-
ras, teremos mais condi-
ções de avaliar e regular 
a qualidade da instituição 
de ensino superior, aper-
feiçoando as escolas em 
função da necessidade do 
País”, professor Mário Pe-
derneiras



Discurso de Tarso Genro indica que os pontos da reforma 
que mais desagradam o setor privado serão mantidos

Tarso Genro não deve mudar 
pontos principais da Reforma

Após o Encontro de Graduação, 
muitos representantes do setor pri-
vado estiveram no Seminário Refor-
ma e Avaliação do Ensino Superior, 
promovido pelo próprio Ministério 
da Educação, em São Paulo. Existia 
uma grande expectativa em torno do 
pronunciamento de Tarso Genro, que 
abriu o evento, abordando sobre a que 
conclusões os debates até agora fi ze-
ram o MEC chegar e quais alterações 
seriam realizadas no anteprojeto. No 
entanto, seu discurso indicou que os 
pontos que mais desagradam o ensi-
no privado serão mantidos. “É preciso 
recusar o dogma de que o mercado do 
ensino superior é capaz de se regular 
sozinho”, declarou o ministro para rea-
fi rmar suas convicções regulatórias.

Segundo Hermes Ferreira Figueire-
do, presidente do Sindicato das Entida-
des Mantenedoras de Estabelecimen-
tos de Ensino Superior de São Paulo 
(Semesp), Tarso deixou bem claro que 
o eixo principal da reforma, apesar 
de suas supostas inconstitucionalida-
des, deve ser mantido. “Goste ou não 
goste dos rumos da iniciativa privada, 
ela está aí e foi responsável por um 
grande avanço. O ministério vai ter de 
aprender a conviver com ela”, 
diz Hermes.

“O ministro Tarso tam-
bém falou da possível 
divulgação de uma ter-
ceira versão do ante-
projeto em junho, com 
o resultado de mais de-
bates, mas acredito que 
somente no congresso 
será possível mudar o 
viés ideológico de estati-
zação de ensino incluído 
na Reforma”, avalia.

ção continuada. A medicina é um exemplo positi-
vo, pois seu conselho reavalia os médicos a cada 
cinco anos, que devem se mostrar atualizados, 
sob o risco de perderem o título de especialistas”, 
diz Éfrem.

Rui Otávio Bernardo de Andrade, presidente 
do Conselho Federal de Administração (CFA), 

assinou resoluções que se opõem a es-
ses pensamentos: determinou que 

somente graduados em Admi-
nistração podem exercer 

o papel de docentes ou 
coordenadores desse 

curso. No entanto, 
ele diz que o fez 

baseado na legis-
lação atual, que 
em última análi-
se, não permite 
que a forma-
ção acadêmi-
ca se dissocie 
do exercício 
profissional. 
“Ou muda-
mos a lei ou a 

cumprimos, de 
forma que nos 

benefi ciemos, tan-
to o sistema privado 

de ensino quanto as 
profi ssões regulamenta-

das”, diz.
O presidente do CFA decla-

ra-se contra regras que limitam o 
exercício profi ssional e quer introduzir 

em seu conselho o direito ao exercício profi ssio-
nal aos graduados em qualquer área com pós em 
Administração. “Para chegar a isso, precisamos 
entrar em um acordo com as IES e colocar o go-
verno contra a parede para que essa importante 
mudança de lei, com a consolidação de uma inter-
pretação, seja realizada”, conclui. @


