
A
pós lançar o Plano de Desenvolvimento da Educa-
ção (PDE), no qual estabelece índice de qualidade
para todas as escolas públicas do Brasil, o ministro
da Educação, Fernando Haddad, anuncia que vai

intensificar a cobrança de resultados também do ensino supe-
rior, inclusive das instituições particulares. Em entrevista à re-
vista Ensino Superior (leia na página 22), o ministro revela
que pretende colocar em prática, pela primeira vez no Brasil, o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes)
como instrumento para fechar os cursos que não atinjam os índi-
ces de qualidade estabelecidos pelo Ministério. É a primeira vez
que o ministro endurece o tom para as instituições particulares.

O discurso do ministro contrasta em intensidade com o
usado pela sua equipe. O diretor de Estatísticas e Avaliação

da Educação Superior no Inep, Dilvo Ristoff, garante que a
avaliação tem forte poder formativo e que a identidade das
instituições será respeitada (leia na página 30).

Em meio ao furor avaliativo estão as instituições que ainda
têm dúvidas quanto à próxima fase do Sinaes. Aetapa de avalia-
ção institucional começa a partir de junho. Nas próximas pági-
nas, um guia para que os gestores se preparem para as visitas.

Ao mesmo tempo, o governo se esforça para ampliar os
índices de acesso ao ensino superior. A principal medida
do PDE para o setor tem a intenção de ampliar o número
de bolsas oferecidas pelo ProUni. Segundo Haddad, esse
seria um benefício para as instituições que se adequarem
aos índices de qualidade. As medidas do Plano podem ser
conferidas a seguir.



O
Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE) anun-
ciado oficialmente pelo go-
verno em abril abrange 47

medidas que incluem desde ações primá-
rias como garantir o acesso a luz e ao trans-
porte escolar até a preocupação de reter a
capacidade de pesquisa, com o financia-
mento de pós-doutorados. No caso do
ensino superior, que não é o principal foco
do Plano, oito medidas se dissolvem ante
o esforço de recuperar a educação básica.

Durante a cerimônia de lançamento,
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
declarou que o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e

de Valorização dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb) é o "esteio" do PDE.

A visão de conjunto da educação, no
entanto, é defendida por quem recebe
alunos cada vez mais despreparados
para a graduação. "Com o perdão do
trocadilho, educação básica é funda-
mental. Sem ela, não tem educação su-
perior de qualidade", defende o reitor
da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG), Thompsom Mariz.

Lula admitiu que, após o primeiro
mandato, chegou o momento de colocar
as promessas em prática. "O PDE vai
tornar realidade todos os compromissos
da campanha eleitoral na área de educa-

ção", prometeu. O presidente pediu à sua
equipe que "não tenha medo de errar" e
emendou com um apelo ao Legislativo,
por onde ainda terão de passar os proje-
tos de lei. "Que Deus permita que os de-
bates a serem feitos no Congresso Naci-
onal possam aprimorar as coisas que nós
colocamos aqui", discursou.

Para o ensino superior, o Plano tenta
viabilizar a propagada intenção de ampliar
o acesso à graduação. "O PDE vai abrir a
universidade para o povo", disse Lula.

Na frente onde tem influência direta —
as universidades federais — o governo
anunciou atos que permitem maior auto-
nomia aos gestores públicos. A promessa
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é com essa e outras medidas do Progra-
ma de Apoio a Planos de Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais
(Reuni) dobrar o número de alunos nas
instituições federais, o que representaria
680 mil novos estudantes, até 2017. Como
a meta do governo é ampliar para 30% o
número de estudantes no ensino superior
(atualmente são 11 % da população), para
fechar a conta o Plano prevê alterações
nos programas de custeio dos estudantes
no ensino privado. Uma delas é a promes-
sa de abatimento das dívidas de institui-
ções particulares que se filiarem ao
ProUni. Este ato foi assinado em termos
de projeto de lei, o que significa que terá
de ser ratificado pelo Congresso Nacio-
nal (veja quadro napág. 20).

Caso aprovada em seu texto original,
a medida permitirá que as instituições uti-
lizem os títulos da União recebidos como
pagamento pelos alunos do Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil (Fies) para aba-

ter dívidas previdenciárias ativas. Até en-
tão, o programa permitia a utilização dos
títulos apenas para dívidas correntes. A
possibilidade de quitação de pendências
junto à Receita Federal e ao INSS está
condicionada a duas ações: a adesão ao
ProUni e a consolidação da dívida. O mi-
nistro da Educação, Fernando Haddad, diz
não ter previsão de quantas vagas seriam
ampliadas por esse processo, já que a ade-
são dependerá do perfil da dívida das ins-
tituições (leia entrevista napág. 22).

O diretor-geral da Universidade Pau-
lista (Unip), José Augusto Nars, é um dos
que não se vêem beneficiados pelo Pla-
no. "Não temos dívidas pregressas, mas
acho que o Plano atingiu seu objetivo.
Está indo ao encontro do que as (univer-
sidades) federais querem."

O governo pretende usar o Fies, ain-
da, para financiar o restante da bolsa con-
cedida aos alunos do ProUni que rece-
bam 50% de abatimento. O aluno terá

também o dobro do tempo que perma-
necer na instituição para pagar o finan-
ciamento estudantil, com possibilidade
de desconto em folha de pagamento. Pela
regra atual, o estudante tem prazo de até
uma vez e meia do tempo que usou o
financiamento para quitá-lo. Para o mi-
nistro Fernando Haddad, a ampliação do
prazo deverá diminuir a inadimplência.

Para o presidente do Sindicato das
Entidades Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no Estado de
São Paulo (Semesp), Hermes Figueiredo,
as políticas públicas devem ir além do
acesso à vaga. "O ensino superior requer
outras despesas que vão além da matrí-
cula. É preciso avaliar também que mui-
tas vezes esse aluno tem dificuldades
devido a outros gastos, como transporte,
alimentação e compra de material."

O Plano também propõe alteração das
normas gerais sobre estágio. O projeto
de lei delimita mais claramente o papel



O PLANO TENTA VIABILIZAR A META DE AUMENTAR
O ACESSO À GRADUAÇÃO. "O PDE VAI
ABRIR A UNIVERSIDADE PARA O POVO", DISSE LULA

da escola em relação ao aluno e à insti-
tuição em que estagia e estabelece os li-
mites da jornada e concessão de bolsas.

Para os doutores, a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) lançará editais com o
Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq) e
com a Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep) - órgãos do Ministério da
Ciência e Tecnologia - para viabilizar
bolsa no valor de R$3.300 e recursos
de custeio no valor de R$12.000 anuais
durante cinco anos. Inicialmente, estão
previstas 1,5 mil bolsas e o primeiro
edital deve ser publicado no início do
segundo semestre deste ano. Os proje-
tos poderão ser apresentados por insti-
tuições de ensino superior, centros de
pesquisa, programas de pós-graduação
e empresas da área tecnológica.

As outras medidas do plano afetam
diretamente a rede pública. O Programa

de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais
(Reuni) prevê dobrar o número de estu-
dantes de graduação a partir do aumento
da relação professor/aluno e da contra-
tação de mais docentes. As universida-
des federais precisarão apresentar proje-
tos de reformulação que incluam, além
do aumento de vagas, medidas como a
ampliação ou abertura de cursos notur-
nos, redução do custo por aluno, flexi-
bilização de currículos, criação de novas
arquiteturas curriculares e ações de com-
bate à evasão. O Ministério vai dispo-
nibilizar um acréscimo de 20% no orça-
mento das instituições, mas a participa-
ção no programa está condicionada à
apresentação, a qualquer momento, de
projeto que deve indicar a estratégia e as
etapas para a realização das metas
indicadas no programa federal.

Em conjunto com o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, foi

criado também um banco de vagas do-
centes tendo como referência a unida-
de chamada professor-equivalente. A
alteração permitirá que a própria uni-
versidade federal promova concurso
público para provimento de cargo do-
cente, além de contratar professor subs-
tituto, a partir da existência de cargo
vago no quadro da universidade.

No âmbito da educação profissio-
nalizante, as instituições federais de edu-
cação tecnológica serão estimuladas a se
integrar em Institutos Federais de Educa-
ção Tecnológica (IFETs). Os institutos vão
oferecer educação profissional e
tecnológica em vários níveis, desde Edu-
cação de Jovens e Adultos profissionali-
zante até doutorado profissional. Na edu-
cação superior, 20% dos investimentos
serão destinados a cursos de licenciatura
em Física, Química, Matemática e Biolo-
gia para formação pedagógica de profes-
sores e especialistas nessas disciplinas.



Ensino Superior - Por que o
governo decidiu aliar o Fies
ao abatimento de dívidas
previdenciárias ?

A reivindicação histórica dessas insti-
tuições que mantêm dívidas com a União,
na adesão ao Refis, era justamente a de
não poder usar os títulos do Fies no paga-
mento da dívida ativa. Isso era um obstá-
culo intransponível, porque a oferta está
condicionada a um maior financiamento
do Estado. Se o Estado financia o estudan-
te, mas o título que a instituição recebe
não pode ser usado, a instituição se desin-
teressa tanto pelo Refis quanto pelo Fies.
Então, haverá interesse das instituições
particulares, que poderão ofertar mais
meias-bolsas, e a garantia de que toda
meia-bolsa ofertada terá financiamento de
100% da mensalidade. Isso é uma garan-
tia contra a inadimplência e, para o estu-
dante, a certeza de que ele só vai começar
a pagar seus estudos depois de formado.

Ensino Superior - O governo tem algu-
ma expectativa quanto ao número de ins-
tituições que devem aderir ao programa?

Na verdade, vai depender muito do
perfil da dívida das instituições. Algu-
mas têm esperança de reverter o qua-
dro no Judiciário e o programa exige a
consolidação da dívida, o que significa
que, previamente a isso, tem de haver a
consolidação da dívida para depois po-
der utilizar o programa.

Ensino Superior -A qualidade do ensi-

no oferecido será uma das condições
para participar do programai

Pela regra do Fies, que é mais rígida,
nós podemos fixar conceitos mínimos no
Sinaes para participação das instituições
nesse programa, e faremos isso. Vamos
estabelecer conceitos mínimos de quali-
dade para oferta de bolsas adicionais.

Ensino Superior - O MEC pretende uti-
lizar algum tipo de punição para as que
não se adequarem ao conceito?

Em maio se divulgam os dados re-
lativos aos 20 mil cursos avaliados
pelo Enade. Apremiação é poder par-
ticipar dos programas governamen-
tais. E a punição prevista em lei é de
duas ordens. Ou um termo de ajuste
de conduta ou a suspensão do proces-
so seletivo, por critério de qualidade,
o que nunca foi feito no Brasil.

Ensino Superior - Então não se chega
a ter um problema de qualidade.

Na verdade, não se tinha um instru-
mento jurídico adequado para promover
a suspensão de processo seletivo com
base em avaliação. Com o Sinaes, nós
fizemos da avaliação a base da regulação.

Ensino Superior - O senhor quer di-
zer que algumas instituições podem
ser fechadas?

Se a comissão chegar à conclusão de
que aquele curso não está em condição
de ser oferecido, o MEC tem de tomar
providências. Se for problema sanável no

curto prazo, se resolve. Mas há casos tão
críticos que o problema não é sanável no
prazo de doze meses, como prevê a lei.

Ensino Superior - Qual o percentual de
casos como esse, dentro do universo?

Pelo Enade, 7% dos cursos estão
em observação (são 20 mil cursos ao
todo). Quer dizer, os indicadores não
são bons. Mas é preciso excluir os cur-
sos que sofreram boicote ao Enade. A
partir daí, a comissão vai verificar o
que é sanável e o que não é.

Ensino Superior - Qual avaliação o sr.
faz da educação superior no Brasil?

Nós respondemos por quase 2% da
produção científica mundial, os alunos
formados nas universidades estão num
nível muito adequado. Por outro lado, há
instituições privadas que não estão res-
pondendo aos estímulos da avaliação, e
essas vão ter de passar por um processo
de reestruturação importante. Algumas
por problemas financeiros graves, mas
outras não.Vivem o problema da quali-
dade tendo saúde financeira. Então, é pre-
ciso, sobretudo na avaliação insti-
tucional, comprometer essas instituições
com o avanço da qualidade.

Ensino Superior - O sr. quer dizer que o
ensino superior privado no Brasil é ruim?

Eu diria que é diverso. O marco re
gulatório do ensino privado hoje é mais
rígido, por isso não falaria em prolifera-
ção de cursos de baixa qualidade. •

ecarvalho
Text Box
Fonte: Ensino Superior, ano 9, n. 104, p.17-22,  maio. 2007.




