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A avaliação dos cursos
Entenda o mecanismo usado pelo Ministério da Educação
para conceituar cursos e estabelecimentos de ensino

Antônio Carbonari Netto

Antônio Carbonari, da
Abmes, detalha
mecanismos do Enade

A
pós a realização do Exame
Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade), muito
se tem falado sobre a má

qualidade de alguns cursos superiores,
cujos alunos obtiveram conceitos bai-
xos, principalmente l e 2.

Faz-se necessário esclarecer que a
avaliação de um curso superior tem vá-
rias vertentes e dimensões, como defi-
ne a Lei do Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior (Sinaes). De
acordo com Dilvo Ristoff e Amir Li-
mana (Inep/MEC), no artigo "O Enade
como parte da avaliação da educação
superior", a nota do Enade não será a
nota do curso.

A nota do exame a que se submetem
os alunos será somada a outros indica-
dores na categoria que avalia a organi-
zação didático-pedagógica do curso.
São avaliados também o corpo docen-
te, discente e técnico-administrativo e
as instalações físicas.

Essas categorias são avaliadas por
uma comissão de consultores, desig-
nada pelo Inep/MEC, constituída por
doutores das várias outras instituições
do país, e de outros Estados, que não
aquele da instituição avaliada. Neste
ano de 2006, foram cadastrados no
Inep mais de 11.000 doutores disponí-
veis para essas avaliações.

Nessa avaliação in loco, a atribui-
ção de pontuação (conceitos de l a 5)
é feita em função do preenchimento de
um instrumento (formulário) oficial,
em três estágios:

1. Atribuição de conceito a cada um
dos indicadores de uma categoria, feita
diretamente pelos avaliadores;

2. Atribuição de conceito a cada ca-
tegoria, realizada pelo cálculo da mé-
dia aritmética dos conceitos dos indi-
cadores pertencentes àquela categoria
(na categoria 3 - instalações físicas, é
calculada a média ponderada) seguida
pela transformação das médias em um
conceito na escala do Sinaes, usando
aproximações realizadas com a interfe-
rência dos avaliadores (ver tabelo);

3. Atribuição do conceito final, deter-
minado pela média ponderada das médias
de cada uma das três categorias. A trans-
formação da média ponderada em con-
ceito ocorre por aproximações realizadas
com a interferência dos avaliadores con-

forme descrito. O peso de cada categoria
no cômputo do conceito final é:

1) Categoria 1: organização didático-
pedagógica - peso 40;

2) Categoria 2: corpo docente, discente
e técnico-administrativo — peso 35;

3) Categoria 3: instalações físicas -
peso 25.

Aorganização didático-pedagógica, que
eqüivale a 40% da nota, possui nove gru-
pos de indicadores. Um desses grupos é o
Enade, que tem peso 4,44 dos 40 totais, o
que significa que o Enade representa apro-
ximadamente 4,5% dessa categoria.

Caso a opção, através do projeto pe-
dagógico do curso, tenha sido feita pela
não implementação das atividades de
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prática profissional e/ou estágio e do tra-
balho de conclusão de curso, a estes in-
dicadores será atribuída a condição não
se aplica (NSA). Neste caso, os pesos
serão redistribuídos e a contribuição de
cada indicador, incluindo o Enade, será
de 5,71% da nota do curso.

Naqueles cursos em que ainda não
ocorreu o Enade, são considerados oito
grupos indicadores na categoria l e cada
grupo terá peso 5.

Como um exemplo hipotético, vamos
considerar as avaliações feitas pelos
consultores do Inep, onde os indicado-
res e/ou categorias avaliadas obtiveram
as médias apresentadas nas tabelas:

As médias globais, calculadas pela
média ponderada das médias das três ca-
tegorias, terão sido: 4,54 (categoria 1),
4,47 (categoria 2), e 4,66 (categoria 3),
respectivamente para os cursos l, 2 e 3
em questão.

Os três cursos, com esses conceitos, si-
tuam-se entre os melhores do Brasil, pois
têm média global próxima do "ótimo".
Levando em conta as médias obtidas (4,54;
4,47 e 4,66) na matriz da primeira tabela,
percebe-se que ficará a critério dos avalia-
dores atribuírem nota 4 ou 5 a cada um dos
cursos, mesmo que os alunos tenham obti-
do nota 2,0 no Enade (cursos l e 2).

É importante salientar que a comissão
oficial, designada para avaliar o curso,
visita a instituição de ensino superior por
alguns dias, entrevista e reúne-se com alu-
nos, professores, funcionários, verifica a
veracidade dos dados da avaliação inter-
na (auto-avaliação), a coerência e perti-
nência do projeto pedagógico de cada
curso, seu corpo docente (titulação, ex-
periência profissional e de ensino, regi-
me de trabalho e dedicação), além da in-
fra-estrutura do curso e da instituição (bi-
blioteca, laboratórios, salas etc.).

Essa avaliação in loco, acarreta con-
ceitos bem definidos pelos instrumen-
tos elaborados pelo Inep e aprovados
pelo MEC (Portaria n° 563/06).

Não tem sentido e nem credibilidade,
portanto, dizer que aqueles cursos cujos
alunos tiram notas 2,0 no Enade são cur-
sos fracos. Fracos são os alunos dessa
turma, desse ano. Assim, a cada perío-
do (de três em três anos), vai se forman-

do um conceito desse curso. Com os
conceitos das avaliações in loco pelo
Inep e pelas notas do Enade.

O ministro da Educação, que é um ho-
mem de bastante talento e inteligência,
tem tentado dizer isso à imprensa, nos seus
vários pronunciamentos, e poucos têm
compreendido. Vários anos de avaliação
interna/externa e vários Enades são ne-
cessários para a obtenção de um conceito
global de um curso superior. Uma avalia-
ção episódica não pode ser vista como a
única. E nem a nota do Enade pode ser
vista como indicadora única da qualida-
de de um curso de graduação.

Compreendam, por favor, que o exa-
me não avalia um curso mas, sim, aque-
la turma que fez o exame.

Agora, vamos assumir um fato: temos

alunos ruins e muito fracos que chegam
do ensino básico com muitas lacunas de
formação, e isso é bem verdade.

Transformar um aluno que já entra
bom em aluno muito bom é melhor do
que transformar um aluno muito fraco
em um pouco melhor, bom ou muito
bom? As escolas de elite fazem a pri-
meira parte, as escolas mais distantes,
menos concorridas e menores fazem a
segunda. O que é melhor para o Brasil?

O Exame Nacional do Ensino Mé-
dio seria um bom parâmetro para a com-
paração nacional e agregação de valo-
res do antes e depois da matrícula no
ensino superior, não seria?

Antônio Carbonari Netto é vice-presidente
da Abmes e diretor do Semesp
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