
Universidades reprovadas não são fiscalizadas desde 95 
Fábio Takahashi 
 
MEC não cumpriu lei que determinava recredenciamento e análise de instituições 
 
Governo deveria analisar periodicamente indicadores como qualidade do corpo docente da 
instituição e projeto pedagógico 
 
Universidades reprovadas pelo Ministério da Educação estão ao menos há 13 anos sem passar 
pela fiscalização que o próprio governo deveria fazer nas instituições -processo chamado de 
recredenciamento. Em uma das escolas, a última análise foi feita em 1975. 
 
Desde 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases, o governo deveria analisar periodicamente 
indicadores como qualidade do corpo docente da instituição e projeto pedagógico, entre outros 
pontos. As que não conseguissem o recredenciamento não poderiam abrir turmas. 
 
Norma posterior à lei fixou em cinco anos o prazo para obter o recredenciamento. 
Levantamento feito pela Folha, porém, aponta que das nove instituições reprovadas pelo MEC 
(conceitos 1 e 2 no Índice Geral de Cursos), em seis a autorização é anterior a 1996. 
 
Especialistas afirmam que a situação demonstra uma falha do MEC no controle da qualidade 
das escolas, tanto da gestão FHC quanto Lula. A pasta admite o problema, mas afirma que 
criou mecanismos para aperfeiçoar o sistema. 
 
Descredenciamento 
 
Nesta semana, durante o lançamento do Índice Geral de Cursos, o ministro da Educação, 
Fernando Haddad, afirmou que, "no limite, as instituições mal-avaliadas poderão ser 
descredenciadas". 
 
Haddad se disse mais preocupado com as universidades com notas baixas, pois elas têm 
autonomia para ampliar vagas e cursos sem prévia autorização do ministério. 
 
"Ele não precisaria criar outra avaliação, que ainda por cima é contestada, para descredenciar 
uma escola ruim. Bastaria olhar a documentação dessas escolas", disse o membro do Conselho 
Nacional de Educação, Edson Nunes. 
 
Em 2001, o então ministro Paulo Renato Souza chegou a baixar uma portaria que determinava 
que as universidades tinham 90 dias para começarem o processo de recredenciamento. "A 
resistência das instituições foi grande, não consegui aplicar o processo. Muitas obtiveram 
liminares na Justiça." 
 
Sobre a possibilidade de descredenciamento de instituições, Paulo Renato, deputado federal 
pelo PSDB-SP, disse: "Tentei fechar alguns cursos e não consegui, mesmo tendo uma série de 
elementos técnicos. Desejo sorte ao ministro". 
 
Em geral, as universidades abertas antes de 1996 afirmam que não precisam passar pelo 
recredenciamento, pois foram criadas antes da lei que determina o procedimento. 
 
A tese, porém, não é aceita nos órgãos normativos educacionais (como conselhos de 
educação). Além disso, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal 
Federal, de 2004, sinaliza que a Justiça determinará que as escolas passem pelo processo. 
 
"O recredenciamento está de fato atrasado, em parte por causa desse embate jurídico", disse 
o presidente do Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, Paulo 
Barone. "E esse é um procedimento importante para garantir a qualidade de ensino." 
 



Apesar de terem o recredenciamento anterior a 1996, as universidades não estão irregulares. 
Isso porque, em 2004, a gestão Lula determinou que a renovação só precisaria ser feita após a 
finalização do Sinaes, sistema de avaliação do ensino criado pelo atual governo. 
 
O Sinaes conta com três anos de avaliação de estudantes, por meio do Enade, visitas de 
técnicos às instituições e análises internas do ministério. Não há data para finalizar o primeiro 
ciclo avaliativo. 
 
"Esses dispositivos que mudam prazos para recredenciamento demonstram a incapacidade de 
o MEC conseguir aplicar a legislação", afirmou a consultora em ensino superior, Abigail França 
Ribeiro. 
 

 
Leia mais: 
 
Baixa avaliação preocupa estudantes e gera pedidos de mobilização entre alunos 
Rachel Costa 
 
A comunidade no site de relacionamentos Orkut pede a mobilização dos alunos da Unig 
(Universidade Iguaçu) de Itaperuna (RJ) e registra o desabafo: "Queremos um curso que nos 
dê a oportunidade de competirmos de igual pra igual no mercado de trabalho. Participe, dê sua 
idéia pra mudar isso". 
 
O manifesto virtual foi criado na última terça, um dia após a divulgação dos resultados do IGC 
(Índice Geral de Cursos) pelo Ministério da Educação. "A universidade não tem uma 
administração [adequada], o que é uma pena, porque ela tem uma infra-estrutura muito boa", 
queixa-se o criador da comunidade e aluno do terceiro período de Engenharia de Produção, 
Navarro Henriques. 
 
Henriques avalia que a qualidade do ensino na Unig está realmente baixa, que os alunos estão 
desmobilizados e que a posição ruim pelo MEC pode comprometer o futuro profissional dele e 
de seus colegas. 
 
A cerca de 3.000 km de Itaperuna, na cidade de Ananindeua (PA), a situação da Unama 
(Universidade da Amazônia), também incomoda os alunos. Na última semana -antes mesmo 
da divulgação dos dados do MEC-, foi realizada uma assembléia geral dos estudantes, com a 
participação da reitoria. 
 
O presidente do DCE (Diretório Central dos Estudantes), Denis Melo, explica que as principais 
pautas levantadas foram o congelamento das mensalidades -que, segundo ele, aumentaram 
acima da média da inflação nos últimos 12 anos- e mais investimento em pesquisa e 
formação. 
 
Ele diz que menos de 5% do orçamento da instituição são usados para pesquisa, extensão, 
biblioteca e capacitação docente. A assessoria da Unama alega que o percentual é de cerca de 
10%, só para pesquisa. 
 

 
Leia mais: 
 
MEC admite demora e diz que irá corrigir problema 
 
Ministério afirma que situação se deve à implementação de sistema mais amplo de avaliação 
 
Avaliação inclui visita às instituições, que terão de sanear eventuais problemas sob pena de 
não ter aval para novos cursos  
 



O Ministério da Educação admite que as universidades mal-avaliadas já deveriam ter passado 
pelo processo de recredenciamento, o que poderia melhorar sua qualidade de ensino. Afirma, 
entretanto, que a situação se deve à implementação de um sistema mais amplo de avaliação 
 
"Em tese, as escolas já deveriam ter passado pelo processo de recredenciamento, mas é 
melhor que o façamos adequadamente, de forma madura, e dentro daquilo que estabelece 
uma lei mais recente, a do Sinaes, de 2004. Portanto, no espírito dessa lei, estamos 
cumprindo o que ela determina", afirmou o secretário de Ensino Superior do MEC, Ronaldo 
Mota, por e-mail. 
 
O Sinaes prevê exames aos estudantes (o Enade), visita de técnicos do ministério às escolas e 
análises internas da pasta. Segundo o secretário, as visitas dos técnicos vão durar um ano. 
Ainda não há data para a conclusão de todo o processo. 
 
Segundo o secretário, durante a análise as universidades poderão ser obrigadas a assinar um 
protocolo de compromisso, com cronograma de saneamento das deficiências. 
 
No decorrer deste período, afirma, a instituição poderá ser impedida de abrir novos cursos. No 
final da avaliação, se não conseguir melhorar, poderá ser descredenciada. 
 
Mais de 30 anos 
 
Questionado sobre o fato de haver universidade cujo recredenciamento tem mais de 30 anos, 
Mota afirmou: "A questão não é simples. Havia, e de certa forma há ainda, tese segunda a 
qual universidades anteriores à Lei de Diretrizes e Bases não estariam sujeitas a processo de 
recredenciamento. Importante destacar, de novo, que a lei do Sinaes define nova fase na 
institucionalização dos processos avaliativos, que são a base dos processos regulatórios". 
 
O secretário disse ainda que o MEC tem feito supervisão de diversos cursos, como nas áreas 
de direito, medicina e pedagogia, o que "tem bastante similaridade, embora com diferenças, 
com os processos de recredenciamento de instituições". 
 
Mota afirma que, por conta do processo de supervisão, uma instituição já foi descredenciada e 
teve seu curso fechado (Faculdade 7 de Setembro, em Caldas Novas-GO). 
 

 
Leia mais: 
 
Universidades dizem que seguem lei 
 
As universidades com notas baixas no Índice Geral de Cursos e que possuem credenciamento 
superior a 12 anos afirmam que não estão fora da legislação. 
 
"A portaria que nos autoriza, de 1992, não fala em temporalidade. Ou seja, não precisamos 
passar pelo recredenciamento", disse o reitor da Unib (Universidade Ibirapuera), Jorge Bastos. 
"A lei, de 1996 [que estipula a necessidade de recredenciamento], não pode abranger a nossa 
escola, pois abrimos antes disso. Estamos protegidos pela Constituição." 
 
Bastos afirma que houve problemas técnicos na tabulação dos dados de sua universidade, por 
isso ela foi mal avaliada no índice. "Zelamos pela qualidade. Temos, por exemplo, 57,65% dos 
professores com mestrado ou doutorado. A legislação exige apenas 33,3%." 
 
O reitor da Unig (Universidade Iguaçu), Júlio César da Silva, disse que o credenciamento da 
universidade no MEC não é um problema, uma vez que o reconhecimento da instituição é 
anterior à lei. "Não foi feito isso [o recredenciamento] para nenhuma universidade." 
 
Sobre a avaliação do Índice Geral de Cursos, Silva disse que considera o esforço como 
importante, mas que é preciso entender suas limitações, pois é apenas parte de um processo 
maior de avaliação das instituições. 



 
Segundo Silva, um terço do corpo docente é formado por mestres e doutores e há iniciação à 
pesquisa em todos os cursos de graduação. 
 
Por e-mail, a Unisa (Universidade de Santo Amaro) declara-se "uma instituição com modelo de 
ensino diferenciado, que estimula a prática através de atividades de responsabilidade social" e 
diz sentir-se "honrada por estar entre as universidades mais tradicionais de São Paulo e do 
Brasil, contribuindo de forma direta para o desenvolvimento do país." 
 
Não há respostas para as dúvidas em relação ao cadastramento no Ministério da Educação. 
 
Também procurada pela Folha, a UniABC (Universidade do Grande ABC) informou que não 
haveria tempo para responder as questões devido a uma reunião. 
 
A Unama (Universidade da Amazônia) repassou a demanda ao reitor, que não foi encontrado. 
A reportagem não localizou, por telefone ou e-mail, representantes da USU (Universidade 
Santa Úrsula).  
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 13 set. 2008, Cotidiano, p. C1-C3. 


