
Mudanças à vista  
 
Comissão criada pelo MEC já estuda as alterações pelas quais o Provão deverá passar  
 
Atacado por todos os lados, o atual formato do Exame Nacional dos Cursos, o Provão, dificilmente 
resistirá além da atual edição - que acontece no próximo domingo, dia 8 de junho. O próprio 
presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), Otaviano Helene, 
afirmou, em entrevista ao Universia Brasil, dias antes de tomar posse, que não via o exame como 
uma avaliação institucional e preferia instrumentos como o Saeb (Sistema de Avaliação do Ensino 
Básico), que trabalham por amostragem. Assim, após os estudos da comissão criada pelo MEC 
(que tem o término dos trabalhos previsto para o início de agosto), o Exame Nacional de Cursos 
deve conhecer sua nova face.  
 
Um dos primeiros fatores a ser alterado, talvez já para este ano, é a forma de divulgação dos 
resultados das IES. Até o ano passado, as instituições eram distribuídas em cinco conceitos (A, B, 
C, D, E) a partir da média geral obtida no exame. Portanto, um curso de determinada 
universidade que conseguisse 50 pontos em 100 possíveis podia conseguir uma nota "A", 
favorecido pelos maus resultados dos demais. Para evitar estas distorções, o MEC está avaliando 
a possibilidade de divulgar os números absolutos de cada IES para, assim, evitar estas alterações.  
 
O meio acadêmico, porém, espera que as mudanças sejam ainda mais profundas. Para o reitor da 
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), Rodolfo Joaquim, é preciso trazer todas as 
camadas da sociedade para a discussão, para que todo o sistema avaliativo atenda às 
necessidades da população. "O que eu espero é que a comissão apresente uma proposta e que ela 
seja debatida. A decisão não pode ser imposta a todo o sistema", explica. "Primeiro, a 
comunidade acadêmica tem que discutir e a sociedade também - pois não é uma questão só das 
universidades. Depois, então, mudamos o sistema".  
 
O reitor da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), Padre Jesús Hortal, vai 
ainda mais longe. Para ele, o ideal é que se criasse uma agência independente de avaliação e 
regulamentação do setor. Só assim, segundo ele, é possível chegar a uma avaliação completa e 
com credibilidade plena. "A avaliadora deveria ser independente e não simplesmente mantida por 
um dos agentes do Ensino. Afinal de contas, o Governo mantém instituições próprias de Ensino", 
explica. Com algumas ressalvas, Joaquim concorda com a idéia, e acrescenta: "Eu acho que o 
caminho de independência é melhor do que manter atrelado ao governo, que sofre mudanças 
constantes e não dá seqüência ao que já foi iniciado. Avaliação é uma cultura que tem que ser 
implantada - é preciso continuidade".  
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