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O ministro da Educação, Cristovam Buarque, instalou hoje, 29, uma comissão especial que tem 
prazo até agosto para apresentar propostas, subsídios e critérios para reformular o sistema de 
avaliação da Educação Superior. Com 17 membros, dos quais 11 são especialistas ligados a 
universidades públicas e privadas, o grupo começa suas atividades avaliando o sistema atual, que 
tem entre seus instrumentos o Provão.  
 
De acordo com o presidente da comissão, professor aposentado da Universidade de Campinas 
(Unicamp) e doutor em Educação, José Dias Sobrinho, assim que for concluída a avaliação do 
sistema atual, serão promovidas audiências para ouvir alunos, professores e funcionários das 
instituições de ensino superior e membros da sociedade. A comissão terá encontros mensais de 
quatro dias, mas vai fazer intercâmbio diário usando os recursos virtuais.  
 
Na abertura dos trabalhos de especialistas, Cristovam sugeriu que a nova metodologia de 
avaliação considere o sistema inteiro e não apenas as unidades do ensino superior, e pediu que 
ela produza um roteiro novo, ousado, revolucionário e responsável, capaz de ser referência para 
as próximas duas décadas. O ministro enumerou quatro pontos que, segundo ele, estão 
incomodando e atrapalhando a universidade, hoje, e que devem ser objeto de reflexão dos 
especialistas: 1º) A velocidade com que a universidade produz o saber com relação à produção de 
conhecimento fora dela; 2º) Se a universidade está cumprindo seu papel de divulgadora do 
conhecimento; 3º) Qual é a avaliação da universidade no seu papel de legitimadora do 
conhecimento para garantir o futuro melhor de seus alunos; 4º) E qual a relação da universidade 
com os problemas sociais e sua capacidade de ajudar o mundo a ser mais justo.  
 
Comissão – Presidida por José Dias Sobrinho, da Unicamp, a comissão é integrada por 16 
membros, sendo 11 representantes das universidades: Dilvo Ristoff (Universidade Federal de 
Santa Catarina), Edson Oliveira, (Universidade Cândido Mendes/RJ), Hélgio Trindade 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Isaura Belloni e Ricardo Martins (Universidade de 
Brasília), José Eduardo Queiroz Telles (Universidade Federal do Paraná), Maria Izabel Cunha 
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos/RS), Maria José Jackson (Universidade Federal do Pará), 
Nelson Cardoso Amaral (Universidade Federal de Goiás), Silki Weber (Universidade Federal de 
Pernambuco), Stela Maria Meneghel (Universidade Regional de Blumenau/SC); dois da Secretaria 
de Ensino Superior (SESu): José Geraldo de Sousa Júnior e Mário Portugal Pederneiras; dois do 
Instituto Nacional de Pesquisas (Inep): José Marcelino de Rezende Pinto e Raimundo Luiz Araújo 
da Silva; e um da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Isaac 
Roitman.  
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