
Novo sistema de avaliação na mira das IES  
 
A grande discussão do primeiro dia do 5º FNESP (Fórum Nacional: Ensino Superior Particular) 
girou em torno do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior). O novo sistema de 
avaliação, proposto por uma comissão especial criada pelo MEC, foi detalhado pelo Secretário de 
Ensino Superior do ministério, Carlos Roberto Antunes, durante a palestra "Muito além do 
Provão".  
 
De acordo com o secretário, a apresentação fazia parte de uma série de discussões públicas que 
estão sendo promovidas pelo MEC para que a sociedade participe da construção do novo modelo 
de avaliação do Ensino Superior. Antunes explicou que a proposta ainda não está fechada e o 
protocolo definitivo deve ser levado ao ministro Cristovam Buarque em meados deste mês. "O 
ministro vai decidir o que será feito. Quando receber o texto, ele vai decidir se o leva ao 
Congresso ou se não propõe alteração nenhuma", explicou.  
 
A principal motivação, segundo Antunes, para a criação de um novo modelo de avaliação do 
ensino superior foi o crescimento exagerado do setor. Com o número de IES aumentando 
rapidamente, era preciso criar uma avaliação que pudesse dar ao sistema condições de crescer de 
maneira sustentável - ou seja, sem perder qualidade. "Só podemos destacar qualidade no Ensino 
Superior se tivermos um sistema nacional de avaliação que seja efetivo", disse.  
 
Para o secretário, o grande problema vivido até agora tem sua raiz na ausência de um conjunto 
que coordene as ações de avaliação. E aproveitou para rechaçar as críticas ao estudo, dizendo que 
o trabalho feito anteriormente não foi eliminado. "Nós não temos um sistema de avaliação, temos 
apenas alguns instrumentos. Neste sentido, não destruímos nada, ao contrário, só construímos", 
contou. A afirmação, porém, foi motivo de controvérsia entre os debatedores da mesa.  
 
Quando teve a palavra, o presidente do CNE (Conselho Nacional de Educação), José Carlos 
Almeida, criticou a colocação do secretário. "É preciso sempre aperfeiçoar os instrumentos de 
avaliação, mas não podemos dizer que não existia um sistema. Ele até podia não ser articulado 
como este, mas existia sim", disse. "Discordo. Não existe um sistema. A avaliação era toda 
baseada no Provão. Essa nova proposta sim é sistêmica", rebateu Antunes.  
 
Provão pode voltar à cena  
 
Como não podia ser diferente em uma discussão sobre sistemas de avaliação, a polêmica em 
torno do Exame Nacional de Cursos, o "exilado" Provão, voltou à tona. Para o conselheiro do CNE, 
Lauro Zimmer, a prova não poderia ficar de fora do novo projeto de avaliação. "Não encontrei, em 
toda a nova proposta, nenhuma crítica ao exame que não possa ser sanada", disse.  
 
Mesmo mantendo as críticas à estrutura da antiga avaliação, o secretário Antunes admitiu que a 
incorporação do Provão ao Sinaes está sendo avaliada pela comissão especial do MEC.  
 
O "pânico" da avaliação  
 
Outro ponto importante debatido pelos presentes foi a utilização do sistema de avaliação como 
um instrumento punitivo para as IES. Segundo Almeida, os resultados do Provão, embora não 
servissem para fechar cursos, prejudicavam os alunos de instituições que não tinham bom 
desempenho, pois estes não conseguiam ter acesso a oportunidades como o FIES, por exemplo. 
Segundo ele, esta utilização deve ser descartada. "Não podemos criar pânico com a avaliação", 
alertou.  
 
Neste ponto, porém, os debatedores chegaram a um consenso. Para Antunes, o sistema deve 
visar o aumento da qualidade, servindo como base para punição apenas em casos extremos, sem 



solução. "Avaliação é avaliação. Não pode ser identificada como punição. Deve ser um processo 
construtivo de discussão dos problemas com as IES, visando resolvê-los", explicou.  
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