
56% aprovam currículo de "curso ruim"  
Fábio Takahashi 
 
Já estudantes de instituições bem avaliadas costumam ser mais críticos em relação a currículo, 
instalações e projeto pedagógico 
 
Para professor, análise está ligada à expectativa sobre o curso; "nas privadas, como a 
expectativa é menor, avaliam bem o que é oferecido", diz  
 
Alunos de medicina que estão em cursos "sem condições de funcionamento" (segundo o 
próprio MEC) avaliam mais positivamente suas instituições do que os de escolas consideradas 
como "referência". 
 
O levantamento, tabulado pela Folha a partir de questionário respondido pelos estudantes no 
Enade (antigo Provão), mostra que os estudantes de cursos com conceitos 1 e 2 têm uma 
opinião melhor sobre o currículo, as instalações e o projeto pedagógico do que aqueles de 
instituições com nota 5 (o nível mais alto). 
 
No quesito currículo, por exemplo, a média de aprovação dos alunos no grupo de escolas com 
piores notas foi de 56%, ante 47,5% nas "tops". 
 
"O que verificamos é que o nível de satisfação dos estudantes está muito ligado ao fato de ele 
ser de instituição pública ou privada", afirmou o presidente do Inep (instituto do MEC que 
aplica a prova), Reynaldo Fernandes. 
 
"Ainda não sabemos por que, mas o aluno da escola pública avalia pior seus cursos, mesmo 
que tenham melhores notas nos exames", disse Fernandes -os quatro cursos de referência em 
medicina são públicos. 
 
Para João Cardoso Palma Filho, membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e 
professor da Unesp, os dados devem estar ligados ao nível de expectativa dos estudantes. 
"Aquele que entrou em uma universidade pública precisou se esforçar muito para passar no 
vestibular. Por isso, espera muito do curso, mas a expectativa nem sempre é correspondida", 
diz Palma Filho. 
 
"Nas privadas, como a expectativa é menor, avaliam bem o que é oferecido. O problema é que 
o aluno só percebe que fez um curso ruim quando vai para o mercado de trabalho ou faz o 
Enade. A pressão para melhorar as escolas terá de vir do MEC, porque os alunos parecem não 
saber o que cobrar." 
 
Já o membro do Conselho Nacional de Educação, Edson Nunes, afirma que o resultado do 
levantamento pode indicar problemas nos dados utilizados pelo MEC para construir o tal 
conceito preliminar, indicador criado pelo governo federal para avaliar os cursos. 
 
O conceito preliminar é resultado da nota obtida pelos alunos no Enade, o questionário 
respondido pelos estudantes na provas e o perfil do corpo docente (titulação etc). O item que 
possui o maior peso é o resultado da prova (40%). 
 
"Deveria haver uma forte correlação entre o desempenho dos alunos e suas avaliações dos 
cursos. Como os pesquisadores não tiveram acesso a todos os dados, não é possível identificar 
com precisão o que ocorreu", disse Nunes, que também é pró-reitor da Universidade Candido 
Mendes, no Rio -que não foi avaliada nessa edição do Enade. 
 
Em resposta, o presidente do Inep afirmou que os especialistas receberão os dados assim que 
fizerem o pedido e que foram feitos estudos para identificar quais variáveis eram relevantes 
estatisticamente para se utilizar no conceito preliminar. 
 
No questionário do Enade, o universitário responde, por exemplo, se considera o currículo de 
seu curso "bem integrado e com clara vinculação entre as disciplinas". 



 
Vistorias 
 
Pelos dados divulgados na semana passada, 25% dos cursos avaliados tiveram conceito 1 ou 2 
("sem condições" de funcionar). O governo diz que fará vistorias e, depois disso, poderá abrir 
processos que podem levar ao fechamento dos cursos. 
 

 
Leia mais: 
 
Indicador tem problemas, diz escola com nota 1  
 
Instituição que teve a nota mais baixa do curso de medicina, a Universidade Iguaçu, no Rio, 
afirma que os dados referentes à avaliação dos estudantes aos seus próprios cursos mostram 
que o indicador criado pelo governo federal tem problemas. 
 
A instituição teve conceito preliminar 1, a única do país com nível tão baixo. Apesar disso, 
56,6% dos seus alunos avaliaram positivamente o currículo, e 49,8% as instalações. 
 
Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com conceito 5, os percentuais foram de 49,9% 
e 47,9%, respectivamente. 
 
"O indicador pode não refletir a realidade do curso", afirma o reitor da Universidade Iguaçu, 
Júlio César da Silva. 
 
"Um dos problemas é que, se o aluno for mal na prova, não acarretará em nada para ele, 
individualmente. Se ele for para uma festa no dia anterior e não conseguir fazer a prova, não 
acontece nada. Já a instituição ficará com um peso enorme." 
 
O presidente do Inep, Reynaldo Fernandes, afirma que "o critério é o mesmo para todos. Se há 
festa para os alunos deles, há para os outros também". 
 
Fernandes lembrou que os cursos com conceitos 1 e 2 serão visitados por comissões de 
especialistas, para verificar se a nota não foi justa. "Não posso falar de casos específicos, mas 
vemos que há pouco boicote na prova." 
(FT)  
 

 
Leia mais: 
 
MINISTÉRIO DIVULGA CONTEÚDO QUE SERÁ EXIGIDO  
 
O MEC divulgou no "Diário Oficial" da União de ontem o conteúdo das provas. Os cursos de 
graduação são arquitetura e urbanismo, biologia, ciências sociais, computação, engenharia, 
filosofia, física, geografia, história, letras, matemática, pedagogia e química e os tecnológicos 
são const. de edifícios, alimentos, autom. industrial, gestão da prod. industrial, man. 
industrial, proc. químicos, fabric. mecânica, análise e desenvolvimento de sistemas, redes de 
computadores e saneam. ambiental. O exame será em 9/11. A lista de alunos que farão a 
prova sai em 26/9. 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 12 ago. 2008, Cotidiano, p. C5. 


