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 Na engrenagem do sistema para avaliar a qualidade do ensino superior, o Brasil ainda tenta 
azeitar o funcionamento das peças. Criado há quatro anos, o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes) ainda não foi plenamente implementado. Até agora, dos três 
pilares de avaliação - institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes - apenas essa 
última gerou resultados que possam dizer algo sobre a qualidade das instituições. 

Pelo menos esse é o argumento do Ministério da Educação para o uso do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade) como base para a construção dos dois novos indicadores 
anunciados em setembro último: o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e o Índice Geral de 
Cursos (IGC). 
 
Além de agregar dois novos índices ao sistema, o Ministério ainda estuda alterações nos 
indicadores. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), Reynaldo Fernandes, revelou, em entrevista à revista Ensino Superior, que o 
Enade pode ser universalizado - uma das exigências da Universidade de São Paulo para aderir 
ao Exame - e que o Censo da Educação Superior e o Cadastro Nacional de Docentes serão 
reformulados.  

O modelo de avaliação brasileiro, baseado na auto-avaliação e nas visitas in loco de comissões 
de avaliadores, é parecido com sistemas utilizados no resto do mundo, apesar de diferenças no 
grau de interferência do Estado. Na América Latina, a maior parte dos países não impõe às 
instituições a obrigatoriedade de se submeter às avaliações, que normalmente são realizadas 
por agências, sejam públicas ou privadas. Na Europa, o Processo de Bolonha estimulou a 
abertura de novas agências de acreditação. Por outro lado, os Estados Unidos, com tradição de 
auto-regulação, passam por intenso debate sobre a tentativa do governo de controlar o 
processo. 
 
No caso brasileiro, além das críticas em respeito à criação de novas regras a todo momento, a 
discussão sobre o atual sistema versa sobre o abandono do próprio sistema, leia-se do Sinaes, 
e pela avaliação estar concentrada no desempenho do aluno, pelo menos neste momento. 
Questionamentos como esses estão reunidos em documento entregue pelo Fórum das 
Entidades Representativas do Ensino Superior Particular - associação composta por dez 
entidades, ao Ministério da Educação. 

Segundo o Fórum, o desvirtuamento está relacionado ao fato de que os indicadores 
funcionariam mais como um instrumento de regulação (no sentido de controle) do que de 
avaliação, conforme pretende o Inep. Desse modo, estaria ocorrendo uma espécie de 
retrocesso no que tange ao modelo de avaliação do ensino superior adotado pelo país (leia 
mais abaixo).  

No Brasil, a idéia de avaliar o ensino superior começou a ganhar força e forma na década de 
1990, embora o debate sobre a necessidade de instituir mecanismos de avaliação do processo 
de ensino e o desempenho acadêmico sejam da década de 1970.  

Em 1993, surgiu o Programa de Avaliação Institucional (Paiub), cujo desafio central era 
implantar um sistema de avaliação institucional na concepção formativa. Assim sendo, para 
assegurar uma visão de conjunto da qualidade de uma instituição e, ao mesmo tempo, 
respeitar sua identidade, a avaliação abarcava o perfil, a missão, as condições, as 
necessidades e as aspirações das instituições. 

Dois anos mais tarde, com a implementação das avaliações periódicas do ensino superior (Lei 
n° 9.131/95), foi criado o Exame Nacional de Cursos, que se tornou conhecido como "Provão". 
Desde seu surgimento, o Provão foi alvo de críticas por concentrar a avaliação dos cursos no
desempenho dos alunos (concluintes, no caso) em um exame nacional comum - sobrepondo-
se às especificidades e à diversidade que caracteriza o ensino superior brasileiro. 



Também era considerada uma falha do Provão descartar a bagagem trazida pelos alunos do
ensino médio - a qual serviria de parâmetro para medir o "fator instituição" - e pelo Inep 
divulgar os resultados por meio de ranking, dando margem para o público ver os resultados 
como cursos bons e ruins. 

As reações ao Provão levaram a uma ruptura da proposta de construir um sistema de 
avaliação pautado por instrumentos e metodologias quantitativas e qualitativas. Tal idéia foi 
retomada em 2004 com o Sinaes e, na avaliação atual, pode estar em risco novamente, devido 
ao papel que os novos indicadores passaram a ter no processo de avaliação do ensino 
superior. 

Pontos polêmicos 

O Fórum das Entidades Representativas do Ensino 
Superior Particular entregou documento ao 
Ministério da Educação com questionamentos sobre 
a legitimidade e a legalidade dos indicadores. Veja 
abaixo os principais pontos: 

- Ao atribuir ao Enade uma posição central na 
construção dos indicadores, estaria-se esvaziando o 
Sinaes e enfatizando excessivamente a 
aprendizagem. 

- O Enade não consistiria em um instrumento capaz 
de medir a qualidade de um curso por vários 
motivos, entre eles porque despreza as condições 
reais de ensino e a prova tem um número reduzido 
de questões. 

- O fato de os indicadores terem sido construídos 
com base em apenas um ciclo do Enade gerou 
questionamentos quanto à representatividade da 
amostragem. 

- Alguns critérios adotados para mensurar a 
qualidade dos cursos e das instituições não 
correspondem à realidade, nem às exigências 
legais. Por exemplo: uma das variáveis utilizadas 
para aferir a qualificação do corpo docente é o 
número de professores doutores, ao passo que a 
legislação exige mestres ou doutores para as 
universidades e centros universitários apenas. 

- A qualidade da infra-estrutura e os recursos 
didático-pedagógicos foram estimados a partir das 
respostas do questionário socioeconômico do 
Enade, o qual não foi concebido enquanto 
instrumento de avaliação de curso pelo aluno. 

- Os programas de pós-graduação têm um peso 
maior do que a graduação no IGC. 

- A metodologia do IGC privilegia as universidades 
federais. 

- O cálculo do CPC leva em conta apenas os cursos 



submetidos ao Enade, desconsiderando os que 
ficaram sem conceito. Por isso, algumas instituições 
ficaram com uma amostra não significativa para 
servir de base na construção de um indicador que 
pretende traduzir a avaliação da instituição como 
um todo. 
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Em entrevista à revista Ensino Superior, o presidente do Inep, Reynaldo Fernandes, 
responde às críticas do setor aos novos índices e diz que o Censo do Ensino Superior e o 
Cadastro Nacional de Docentes serão reformulados para aprimorar indicadores. 

Ensino Superior - O Enade é um instrumento central dentro do modelo de avaliação do 
ensino superior brasileiro, mas é alvo de muitas críticas. Existe alguma intenção de aprimorar 
o Exame?
 
Reynaldo Fernandes - Sim, estamos estudando mecanismos de melhorar o Enade. A 
motivação é um elemento importante numa avaliação. Se a gente conseguir padronizar e criar 
um mecanismo que estimule o aluno a fazer bem o exame, isso é bom. Mas não se pode cair 
no extremo oposto, é preciso fazer pensar nisso com calma. Medidas como colocar a nota do 
Enade no diploma podem ser muito draconianas. Outro ponto que está sendo estudado é a 
universalização do Enade, o que pode trazer impactos positivos. Quanto maior a amostra, 
maior a segurança. Mas esse ganho não é tão relevante, porque a amostra do Enade já é 
representativa. A universalização aumenta o prestígio e a credibilidade da amostra. 
Apesar de essa dúvida com relação à amostra não ter fundamento, existem questionamentos 
sobre a seleção que é feita. Algumas instituições alegam que os melhores alunos não foram 
sorteados. A universalização aumenta um pouco o custo do exame, mas os ganhos são 
significativos em termos de credibilidade. 

Ensino Superior - O Enade é um instrumento seguro para basear a construção de 
indicadores? 
 
Esses são os indicadores que temos no momento. O Censo do Ensino Superior, por exemplo, 
não fornece dados bons o suficiente. Por isso, estamos fazendo uma reformulação do Censo e 
do Cadastro Nacional de Docentes para aprimorar a qualidade das informações e contarmos 
com novos dados. Isso nos permitirá ampliar o leque de investigação acerca de variáveis com 
poder explicativo sobre qualidade e aprimorar a construção dos nossos indicadores, como o 
CPC e o IGC. Além disso, é fundamental considerar que a avaliação in loco continua e o 
resultado dela pode gerar uma mudança do CPC.  

Ensino Superior - Critica-se o fato de os indicadores terem sido construídos a partir de 

 

Reynaldo: IGC gerou 
confusão 



apenas um ciclo do Enade. 

Uma série histórica realmente possibilita a construção de mais e melhores indicadores, mas é 
preciso começar um dia para que a série histórica exista. 

Ensino Superior - Há também críticas a algumas variáveis dos indicadores, como o número 
de doutores. 
 
Todos os estudos do Inep demonstram que a variável mais robusta para explicar qualidade é 
"professores doutores". O fato de a lei não exigir que todos os tipos de instituição tenham 
professores doutores não tem nada a ver com a construção de indicadores de qualidade. Nos 
testes com o IDD, percebemos que o número de mestres não produzia impacto na qualidade e, 
sim, o número de doutores, por isso este critério foi escolhido e não outro.  

Ensino Superior - Sobre o CPC, existe um questionamento por ele não levar em conta 
aspectos importantes, como a empregabilidade. Existe a possibilidade de ampliar os elementos 
que compõem esse indicador?
 
Teoricamente, sim, e isso seria bem-vindo. Só que esse dado não existe. Se existisse, 
usaríamos. Para o tipo de avaliação que fazemos, necessitamos de indicadores de larga escala. 

Ensino Superior - Um questionamento em relação ao IGC é que ele foi construído apenas a 
partir de cursos que foram avaliados pelo Enade, distorcendo o conceito geral da instituição. 
 
Isso é uma confusão, porque o IGC não é uma amostra de cursos de uma instituição. Ele diz 
respeito apenas aos cursos que foram avaliados pelo Enade.  Ele fornece uma média da 
situação dos cursos que têm concluintes. Não posso deixar de avaliar porque nem todos os 
cursos têm concluintes. Isso não faz sentido, considerando que o nosso objetivo é começar a 
criar referências objetivas para medir a qualidade.  

Ensino Superior - Como está o processo de reestruturação das visitas? 
 
Estamos dando mais liberdade ao avaliador. O instrumento de avaliação passou a ser quase 
um guia e serão atribuídos conceitos para cada uma das dez dimensões que integram o
Sinaes. 
 

América Latina - Processo voluntário 
Maior parte dos países do continente não tem a obrigatoriedade de passar por avaliações, 
embora existam padrões de estímulo e controle 
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Enquanto o modelo de avaliação adotado no Brasil passa por ajustes, os países da América 
Latina vivem um período anterior: o aumento do número de instituições de ensino superior e 

 

Universidade Autônoma do 
México: avaliação no país 
é feita por associação civil 



da oferta de cursos no continente, com o paralelo crescimento das matrículas. Esse 
movimento, vivido pelo Brasil na década de 90, reforçou os processos de avaliação e 
acreditação no continente. Só que, neste caso, com uma heterogeneidade de modelos. 

"Seria inadequado definir um único modelo como sendo a referência regional. Há que se 
considerar que nossa região apresenta uma enorme diversidade cultural, social e econômica, o 
que, por si só, já nos aponta múltiplos perfis de instituições e de propostas para a formação 
superior. As políticas e sistemas nacionais de avaliação devem levar isso em conta, tanto 
internamente, em cada país, como em suas relações com outros países", adverte Ana Lúcia 
Almeida Gazzola, diretora licenciada do Instituto de Educação Superior da Unesco para a 
América Latina e Caribe e atual diretora- executiva do Instituto Cultural Inhotim. 

No entanto, segundo a própria Ana Lúcia, é possível eleger critérios de padrões de sucesso. 
"Os modelos mais bem-sucedidos são os que conciliam a auto-avaliação institucional com 
políticas e procedimentos de avaliação externa com foco na própria instituição, em seus 
programas e ofertas, formação, qualificação e desempenho do corpo docente e discente, infra-
estrutura, inovação educativa etc. O importante é criar condições e instrumentos para que os 
resultados das políticas de avaliação sejam aplicados e reconhecidos com transparência e se 
traduzam em avanços e melhoria das instituições." 

Métodos de avaliação e de acreditação proliferam em toda a América Latina. A avaliação é um 
processo que indica a situação em que se encontra uma instituição ou um curso, ou seja, é um 
diagnóstico do momento a partir da análise de indicadores da qualidade, como projeto 
pedagógico institucional e de cursos, matrizes curriculares, infra-estrutura, professores, 
processos de aprendizagem, entre outros. Já a acreditação é um processo comum na América 
Latina, no qual as instituições e cursos recebem por parte dos Ministérios de Educação um 
'selo da qualidade'. Geralmente, a acreditação garante autonomia (criação de cursos, número 
de vagas...), mas é por um tempo determinado, pode variar em média de cinco a sete anos. 

Aobrigatoriedade da avaliação das instituições e dos cursos de graduação e de pós-graduação 
não é padrão na América Latina. No caso do Chile, a Lei de Asseguramento da Qualidade da 
Educação Superior criou a Comissão Nacional de Acreditação (CNA).  

Segundo Luis Eduardo González, diretor da área de política de gestão universitária do Centro 
Inter-Universitário de Desenvolvimento (Cinda), apesar de a avaliação não ser obrigatória no 
Chile (exceto para as carreiras de medicina e de educação), todas as instituições são 
estimuladas a participar. As instituições que não se submetem ao procedimento não recebem 
financiamentos públicos e têm pouca autonomia. No caso do México, a avaliação também é 
voluntária, e a coordenação é feita pelo Conselho para a Acreditação da Educação Superior 
(Copaes), uma associação civil de caráter não-governamental.  

Já na Argentina, todas as instituições e cursos precisam passar pelo processo de avaliação e 
acreditação e manter a auto-avaliação. O Conselho Nacional de Avaliação e Acreditação 
Universitária (Coneau) convoca as instituições para aderirem ao processo avaliativo.  

Carlos Pérez Rasetti, secretário-executivo de planejamento da Secretaria de Políticas 
Universitárias do Ministério da Educação da Argentina, explica que a avaliação é obrigatória, 
como no Brasil, mas, na prática, espera-se que as instituições tomem a iniciativa. "Em minha 
opinião, a avaliação voluntária só é compatível com um sistema no qual se prefira a dinâmica 
do mercado para a educação superior. Quando entendemos a educação superior como um bem 
público, o Estado deve garanti-la e, para tanto, a avaliação deve ser obrigatória. E o objetivo 
não é qualificar as ofertas para orientar o mercado (público/cliente), mas melhorar um serviço 
público que atende aos direitos dos cidadãos", diz Rasetti. 

No Equador, a avaliação e a acreditação também são obrigatórias. A Comissão Nacional de 
Avaliação e Acreditação (Conea) responsabiliza-se pelo processo. No Peru, todos os cursos de 
caráter social (saúde e engenharia) precisam ser avaliados e acreditados. Para os demais é 
voluntário. O Peru está em fase de consolidação da Comissão Nacional de Avaliação e 



Acreditação. 

O perfil das agências que fazem a avaliação e a acreditação é heterogêneo: há agências 
públicas, privadas e mistas. "Na maioria dos países em que existem sistemas de avaliação, 
predomina o modelo público, embora com grande variedade de formatos", explica Ana Lúcia 
Gazolla.  

O Brasil é o único país da América Latina em que os alunos são submetidos a um exame no 
primeiro e no último ano de sua formação. "O exame serve como um dos indicadores, mas não 
o de maior relevância. O Enade não pode ser um único parâmetro da qualidade da educação 
superior, pois os perfis dos alunos das instituições são diferentes e a avaliação precisa 
considerar diversos indicadores", defende Fábio José Garcia dos Reis, diretor acadêmico do 
Centro Universitário Salesiano (Unisal/Lorena), especialista em mercado universitário e 
pesquisador das Instituições Salesianas de Educação Superior (IUS). 

Outros países também aplicam provas aos formandos. Na Argentina, é realizada uma prova 
para identificar deficiências no processo de formação. "É uma prova secreta, não são 
publicados seus resultados absolutos, e sim resultados segundo critérios de avaliação de 
distintos aspectos. Não é uma prova que serve para fazer rankings ou hierarquizar carreiras. É 
parte de uma análise mais integral das faculdades e das carreiras", explica Rasetti. 

No Chile, os formandos de algumas áreas, como medicina, também realizam uma prova ao 
final do curso, mas não é obrigatória, explica González. "Está em proposta que se tenha o 
exame na escola de Educação, mas formalmente não existe uma prova como requisito de 
titulação", diz. 

Quanto à avaliação institucional, há parâmetros e indicadores da qualidade estabelecidos pelos 
respectivos Ministérios de Educação. Os indicadores partem dos mesmos princípios do Brasil: 
avaliação do projeto institucional, do corpo docente e da infra-estrutura. "O que nos diferencia 
é o fato de as avaliações institucionais serem feitas por agências nacionais e internacionais e 
por pessoas preparadas para exercer sua função como avaliadores", explica Reis.  

Para o especialista em mercado universitário, as diferenças estão basicamente na clareza e na 
continuidade do processo avaliativo. "O próprio Ministério que implementou o Sinaes modifica 
seus parâmetros sem ter concluído o processo de avaliação previsto. Os sistemas de educação 
superior que possuem bons resultados são os de mais estabilidade, são os sistemas em que as 
leis não são modificadas a todo momento", diz Reis. 

México 
 

O órgão responsável pelo processo de avaliação é o 
Conselho para Acreditação da Educação Superior 
(Copaes), uma associação civil de caráter não- 
governamental. É a única instância validada pela 
Secretaria de Educação Pública para conferir 
reconhecimento oficial aos organismos 
acreditadores dos programas acadêmicos. A 
avaliação e a acreditação são voluntárias. 

Chile 
 

A Comissão Nacional de Acreditação (CNA) 
coordena o processo. A avaliação das instituições e 
dos cursos não é obrigatória, mas as instituições 
que não passam por processos de avaliação e 
acreditação não recebem os financiamentos 
públicos e possuem pouca autonomia. 

Argentina 
 



Todas as instituições e cursos precisam passar pelo 
processo de avaliação e acreditação e manter um 
processo de auto-avaliação. Cabe ao Conselho 
Nacional de Avaliação e Acreditação Universitária 
(Coneau), um organismo descentralizado ligado ao 
Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, 
coordenar o processo.  

 

Parâmetros internacionais 

No atual cenário do ensino superior mundial, é 
importante que as instituições se espelhem nos 
padrões internacionais. O especialista em mercado 
universitário Fábio José Garcia dos Reis, diretor 
acadêmico do Centro Universitário Salesiano 
(Unisal/Lorena) acredita que em um ambiente no 
qual a sociedade possui diversos meios de se 
informar e de buscar informações sobre a 
qualidade, o perfil, os resultados e as taxas de 
empregabilidade das instituições, ser avaliada e 
acreditada é um diferencial.  

Outro fator relevante é o forte processo de 
internacionalização da educação superior, em que 
as instituições bem avaliadas e acreditadas vão 
estabelecer cooperação com outras de níveis 
semelhantes. 

Para Ana Lúcia Gazzola, diretora-executiva do 
Instituto Cultural Inhotim, nesse cenário de 
heterogeneidade dos processos de avaliação, torna-
se difícil reconhecer a identidade e a eficácia de um 
sistema nacional de garantia de qualidade no 
ensino superior em muitos países, gerando dúvidas 
quanto à credibilidade dos programas e ofertas de 
graduação e pós-graduação. Uma conseqüência 
disso, de acordo com Ana Lúcia, é prejudicar os 
programas de mobilidade de pesquisadores e 
estudantes no âmbito regional e inter-regional, 
além de se agravar o risco de se intensificarem as 
ofertas transfronteiriças e a invasão de agências de 
acreditação transnacionais sem qualquer 
reconhecimento oficial em tais países. 

"Mecanismos que geram comparabilidade entre as 
instituições são positivos, na medida em que 
possibilitam uma harmonização (não 
homogeneização) entre as diversas instituições que 
integram os sistemas de ensino superior, tanto no 
âmbito de um determinado país como 
internacionalmente", explica Ana Lúcia. Segundo 
ela, nesse sentido, o modelo de avaliação do ensino 
superior do Brasil, tanto em nível de graduação 
como de pós-graduação, tem merecido a atenção 
de países da América Latina e de outros blocos 
regionais, dentre outros fatores porque, de um 
lado, abrange todo o território nacional e, de outro, 
reflete a formulação de uma política nacional que 



valoriza a qualidade sem prejuízo das políticas de 
expansão da cobertura e de inclusão. 

Os países da América Latina vivem uma enorme 
expansão nas matrículas do ensino superior: a taxa 
de crescimento entre 2000 e 2003 foi de 22,6% e 
entre 2003 e 2006 foi de 22,9%, segundo dados do 
Instituto Internacional para a Educação Superior na 
América Latina e Caribe (Iesalq), da Unesco. O 
Brasil tem o maior número de alunos matriculados 
no ensino superior (4.802.072), seguido pelo 
México (2.709.255) e Argentina (2.173.960).  

Com o processo de massificação dos sistemas e a 
consolidação do mercado educacional, entre as 
décadas de 1980 e 1990 os países latino-
americanos reforçaram seus processos de avaliação 
e acreditação das instituições e dos cursos, explica 
Reis. Para ele, ainda há muito espaço para a 
expansão dos sistemas de educação superior no 
continente e o conseqüente fortalecimento das 
agências de acreditação. 

  

Europa - O que vale é a tradição 
Lúcia Jardim 

 

  

 
Universidade de Sourbonne, em Paris: interesse apenas pelo selo de associações
 
As dezenas de agências de acreditação independentes do ensino superior existentes na Europa 
são bem-vindas, evidentemente, mas nem de longe desfrutam do prestígio que os órgãos 
europeus conhecem. O Processo de Bolonha, acordado em 2000, provocou uma corrida 
acelerada nas instituições para se adequarem aos novos padrões europeus de qualidade - e, 
com isso, foi dada a largada para a criação de novas agências que pudessem atestar as reais 
mudanças nas universidades.  

No entanto, para as grandes universidades, o que parece ter mesmo valor é o selo das 
associações européias, que reúnem os órgãos nacionais de cada país. Uma pesquisa pelos sites 
das principais instituições, seja na França, no Reino Unido ou na Alemanha, é suficiente para 
demonstrar essa constatação: nenhuma das prestigiadas estampa quais ou quantas 
acreditações possui. Definitivamente, o tal carimbo parece valer mais quando a universidade é 
pequena e recente do que quando já tem sua qualidade reconhecida de longa data, graças a 
dezenas ou mesmo centenas de anos de tradição, como é freqüentemente o caso na Europa. 

A certificação por algum dos órgãos europeus vem para fortalecer ainda mais essa imagem e é 
valiosa, uma vez que atua como um atrativo para estudantes estrangeiros face às instituições 
americanas, que normalmente encabeçam a primeira dezena de nomes de qualquer ranking de 
qualidade.  



Os fatores avaliados vão desde os óbvios currículos escolares, qualificação do corpo docente e 
instalações, até o gerenciamento financeiro, a oferta de serviços médicos, as parcerias com 
outras instituições no exterior e a inclusão de línguas estrangeiras no ensino. O método é 
basicamente o mesmo para todas as agências de acreditação: a escola realiza uma auto-
avaliação, baseada em um modelo fornecido pela avaliadora, e uma comissão formada por 
especialistas visita a universidade e dá a palavra final, com uma série de recomendações de 
aperfeiçoamentos. Os resultados quase sempre são divulgados na internet. 

Não à toa, instituições de Estados com menos tradição, como Portugal e a Europa do Leste, 
dão mais peso a qualquer acreditação recebida, e são as que mais buscam por agências 
independentes, sejam elas específicas para cada área de conhecimento ou das que avaliam a 
universidade como um todo. 

"Tenho uma série de críticas às avaliações feitas na França, concentradas pela agência 
nacional, mas infelizmente as agências independentes ainda não têm prestígio aqui. Talvez 
agora, com a criação de tantas depois de Bolonha e com a insatisfação com o trabalho feito 
pelo órgão do governo, essas agências comecem a ganhar notoriedade. Por enquanto, elas só 
servem para dar algum peso às instituições muito jovens", analisa Gilbert Béréziat, vice-
presidente de Relações Internacionais da Universidade Pierre et Marie Curie (Paris 6). 
Conforme Béréziat, a avaliação feita pela Aeres, a agência do Ministério da Educação e do 
Ensino Superior, é insuficiente especialmente por não observar em detalhes o ensino prestado. 
"Eles vêm, olham tudo rapidamente e quase não entrevistam ninguém", diz. 

A declaração de Lisboa, assinada em abril do ano passado no seio da Associação das 
Universidades Européias (EUA) e que avalia o andamento do Processo de Bolonha na Europa, 
não menciona sequer uma vez a palavra acreditação. O documento pondera que processos de 
avaliação de qualidade externos são importantes, em particular se vêm para confirmar o que 
dizem as avaliações internas. E, como avaliação externa, concebe apenas as associações 
européias - sem nenhuma menção às agências independentes. 

"As agências independentes avaliam conforme os métodos das nacionais, então não vemos 
necessidade de nos submeter às outras. No Reino Unido, a QAA está permanentemente 
revendo suas práticas a partir de novas pesquisas sobre avaliação universitária, o que nos dá 
mais confiança nos seus resultados", constata Gill Clarke, diretor da Unidade de Suporte à 
Educação da Universidade de Bristol, na Inglaterra, uma das poucas que aceitou opinar sobre 
o sistema de acreditação na Europa. A imensa maioria das 16 instituições consultadas pela 
revista Ensino Superior ao redor do continente alegou que está sendo avaliada neste momento 
e, por isso, prefere não se manifestar. 

Redes de controle 

- Associação Européia pela Qualidade no Ensino 
Superior (ENQA) Reúne 37 associações nacionais de 
21 países da Europa - outros nove candidatos a 
ingresso à associação estão em processo de 
avaliação. Criada em 2000, um ano depois da 
assinatura do Processo de Bolonha, busca verificar 
a aplicação dos padrões estabelecidos pelo acordo 
internacional.  

- Associação das Universidades Européias (EUA) 
Nasceu junto com o Processo de Bolonha e não 
funciona como um órgão acreditador, mas oferece 
às universidades credenciadas uma espécie de selo 
de qualidade. É a principal rede universitária da 
Europa, com 777 membros em 55 países. Antes de 
serem aprovadas como membro, as candidatas 
passam por uma avaliação que ocorre três vezes ao 



ano e analisa os fatores determinados por Bolonha.  

- Rede Internacional de Agências de Controle de 
Qualidade do Ensino Superior (INQAAHE) Situada 
na Holanda, a rede é um consórcio de 171 agências 
espalhadas por todo o mundo e com seriedade 
reconhecida pela Unesco. O órgão não aplica o 
processo de acreditação às universidades, apenas 
reúne as agências e divulga os seus serviços. Para 
ingressar na lista da rede internacional, a agência 
de controle interessada precisa responder a um 
conjunto de critérios de certificação de qualidade e 
desembolsar anualmente entre 200 e 400 euros 
pela inclusão na rede, que existe há mais de 25 
anos. 

- Consórcio Europeu de Acreditação no Ensino 
Superior (ECA) 

- No mesmo espírito da INQAAHE, porém em bem 
menor escala, o ECA agrupa agências de 
acreditação de dez países europeus, num total de 
15 associadas. As agências seguem um padrão de 
atividades indicado pela ECA, a fim de adequar as 
instituições acreditadas aos padrões europeus e 
promover a internacionalização das instituições 
credenciadas. As associadas estabelecem uma 
espécie de vínculo, o que na prática significa que os 
diplomas de uma são reconhecidos imediatamente 
pelas demais.  

 
França 

 

A Agência de Avaliação da Pesquisa e do Ensino 
Superior (Aeres) foi criada em 2006, por uma lei 
que unia os principais comitês de acreditação do 
país. Desde então, a Aeres - a única francesa filiada 
à Associação Européia pela Qualidade no Ensino 
Superior (ENQA) - é o único órgão de avaliação de 
universidades do país. A acreditação se faz em duas 
fases: interna, na qual o próprio estabelecimento 
avaliado prepara uma auto-avaliação baseada em 
um extenso questionário, e outra externa, que 
consiste na visita dos especialistas da Aeres à 
instituição. Os 25 experts são nomeados, o que na 
França é motivo de críticas à sua independência. 

Alemanha 
 

É o país que mais conta com agências de 
acreditação. As principais são seis, com destaque 
para o Conselho Alemão de Acreditação, que na 
prática funciona como o órgão que fiscaliza as 
demais agências. Além das avaliações 
governamentais, as próprias instituições se 
submetem à avaliação de alguma agência 
independente. Uma lei editada em 2006 exige que 
as universidades possuam ao menos uma 



acreditação. 

Grã-Bretanha 

 

A Agência de Controle de Qualidade da Educação 
Superior (QAA) há 11 anos contribui para dar ainda 
mais grife aos respeitados centros de ensino, tanto 
na Inglaterra quanto na Escócia, no País de Gales e 
na Irlanda do Norte. O país não tem tradição em 
acreditação universitária, especialmente porque 
desde 1988 elas só podem funcionar mediante a 
aprovação do parlamento ou da própria rainha. As 
acreditações da QAA são renovadas a cada seis 
anos e atribuem notas de 1 a 4 à instituição 
avaliada. 

Espanha 
 

As instituições espanholas são acreditadas pela 
Agência Nacional de Avaliação de Qualidade e 
Acreditação (Aneca), estatal, porém autônoma, a 
exemplo do que ocorre na França. As práticas de 
avaliação seguem as normas da Espaço Europeu de 
Ensino Superior, definido por Bolonha, e são 
aplicadas pelas 11 agências regionais distribuídas 
pelo país.  

Portugal 
 

Antes de Bolonha, Portugal possuía um sistema de 
acreditação por áreas de conhecimento. Apenas 
sete anos após o acordo europeu entrar em vigor é 
que os portugueses criaram um órgão 
governamental especializado globalmente nessa 
questão, a Agência Portuguesa de Acreditação. 
Desde então, o governo coordena a qualidade do 
ensino, o que resultou no fechamento de diversas 
instituições privadas, e justifica a procura dos 
portugueses por agências independentes de 
acreditação.  

  

EUA - Educação vive "ressaca" 
Fernanda Melazo 

 

  

Nos Estados Unidos, a área da educação vive, neste momento, uma espécie de ressaca depois 
de um intenso debate sobre a autonomia do sistema de avaliação de qualidade das 
universidades e colleges. De um lado, setores do governo tentam estabelecer maior controle 
sobre o processo e, de outro, órgãos não-governamentais atuam para manter a auto-
regulação sobre o sistema.   

O cenário recente para o cabo-de- guerra foi instalado nas solenes dependências do Congresso 
norte-americano. No dia 31 de julho, a Casa dos Representantes (Câmara dos Deputados) e o 
Senado aprovaram, por grande maioria, o novo texto do Ato da Educação Superior (Higher 



Education Act), que trata da política geral e do suporte financeiro para o setor. Criada em 
1965, durante o governo do presidente Lyndon Johnson, a lei é revista e atualizada pelos 
parlamentares num prazo que nunca passou de seis anos. No entanto, pela primeira vez, o 
país ultrapassou em cinco anos a renovação do ato, que deveria ter sido apreciado em 2003. O 
motivo foi a falta de consenso em vários pontos do novo texto, entre eles e um dos mais 
polêmicos, os que tratavam de mudanças no sistema de avaliação das instituições de ensino 
superior.  

O Departamento de Educação (Ministério da Educação dos Estados Unidos) tentou aproveitar a 
ocasião da renovação da lei para incluir mudanças no processo, a fim de torná-lo mais 
transparente e - o mais importante para o governo - dar ao Departamento meios para exigir 
das universidades medidas mais eficazes para a verificação do nível de aprendizagem dos seus 
alunos.  

A votação pelo Congresso resultou em algumas regras novas para o sistema. Mas o texto do 
HEA-2008, sancionado em agosto pelo presidente George W. Bush, proibiu a Secretaria do 
Departamento de Educação de legislar sobre os critérios de avaliação da aprendizagem do 
aluno. "Pela primeira vez, uma lei federal afirma claramente que são as universidades e 
colleges, e não o governo, que possuem a responsabilidade sobre a aprendizagem do aluno 
(...) Após anos de críticas em relação à liderança dessas instituições sobre essa área vital, este 
é o maior avanço", avalia o Council for Higher Education Accreditation ou CHEA (algo como 
Conselho para a Avaliação do Ensino Superior).  

O CHEA é uma organização central para a auto-regulação do sistema. De caráter privado, sem 
fins lucrativos, tem como função coordenar a atividade das agências que, nos Estados Unidos, 
controlam o trabalho de avaliação da qualidade das instituições. O conselho estabelece 
padrões de verificação e atua no reconhecimento e credenciamento das agências 
certificadoras, de caráter privado, regional ou que atuam no âmbito nacional. O CHEA 
representa mais de três mil universidades e colleges e 60 agências.  

O sistema norte-americano de avaliação das universidades é descentralizado e voluntário. 
Envolve entidades não-governamentais e governamentais. Mas não se trata de uma atividade 
do governo. Não há nenhuma lei ou órgão federal que supervisione o sistema. E as instituições 
de ensino superior têm liberdade para escolher sobre sua participação ou não nos programas 
de controle de qualidade. 

Mas esse modelo descentralizado cria diferentes graus de complexidade. Os Estados têm 
autonomia para determinar se uma escola, universidade ou college pode ou não operar dentro 
de seus limites geográficos. Para isso, desenvolvem, cada um, regras e padrões que devem 
ser alcançados pelas instituições de ensino. E também exigem certificação de qualidade. 

No Estado de Washington, por exemplo, se o padrão exigido pela administração estadual for 
diferente dos critérios das agências certificadoras, as normas estabelecidas pelo Estado 
ganham precedência. "Por isso, a auto-regulação não nos atinge tanto quanto pode acontecer 
em outros Estados. Se uma instituição não cumprir com nosso padrão de exigência, a escola 
não pode atuar aqui, mesmo que ela já tenha sido avaliada por alguma agência", explica 
Michael Ball, diretor do Conselho de Coordenação de Políticas para o Ensino Superior do Estado 
de Washington.  

Outro aspecto da complexidade do modelo: as principais interfaces do sistema com o governo 
estão no credenciamento das agências e na distribuição de recursos. Além do CHEA, o único 
órgão que também tem competência para avaliar as certificadoras é o Departamento de 
Educação, que supervisiona a destinação de verbas.  

Para garantir recursos federais e ajuda financeira para a política de crédito estudantil, as 
instituições de ensino superior precisam demonstrar certificação de qualidade realizada por 
agências credenciadas pelo mesmo Departamento de Educação. A sobrevivência financeira de 
muitas instituições depende da avaliação, o que coloca em xeque o caráter dito "voluntário" do 



modelo. Atualmente, 58 diferentes agências certificadoras são reconhecidas pelo órgão federal. 

De maneira geral, as instituições de ensino superior dos Estados Unidos passam por dois tipos 
básicos de avaliação de sua qualidade, a institucional e a programática.  A primeira aplica-se à 
universidade como um todo e avalia se cada um dos programas e departamentos contribui 
para o bom desempenho da instituição. A segunda é voltada para a análise de programas, 
departamentos ou currículos específicos.  

Dessa forma, uma só instituição de ensino superior norte-americana pode ser avaliada por 
várias agências. Uma, geralmente regional, realiza a análise institucional, enquanto outras, ou 
várias especializadas, cuidam da verificação de cada um de seus programas e departamentos. 
O resultado é que uma mesma universidade pode oferecer à comunidade vários programas 
com diferentes certificações.  

Em resumo, os critérios de avaliação incluem, primeiro, a preparação das próprias instituições 
ou programas de um estudo resumido sobre seu desempenho. A partir disso, as agências 
conduzem visitas, verificações pelo sistema de peer review (a performance é analisada por 
colegas da mesma área), e apresentação dos diagnósticos. As universidades, programas, 
departamentos ou colleges passam por revisões periódicas. 
  
Segundo o CHEA, cerca de sete mil instituições de ensino superior e 17 mil programas 
educacionais são atestados continuamente. Geralmente, as avaliações são renovadas num 
período que varia de cinco a dez anos. O processo de avaliação despende cerca de US$ 70 
milhões a cada ano, envolve a atuação de mais de 80 agências para examinar cerca de 1.200 
instituições e 3.800 programas de educação.  

A polêmica sobre o modelo norte-americano de avaliação das universidades ganhou mais força 
nos últimos cinco anos. Em 2005, o Departamento de Educação criou uma comissão de 
estudos para o futuro do ensino superior (Comission on The Future of Higher Education) que 
apresentou, em setembro de 2006, um relatório com recomendações de mudanças. Entre elas, 
algumas sobre o sistema de avaliação. 

O relatório ganhou grande repercussão no setor. Uma das mais importantes revistas sobre o 
ensino superior nos Estados Unidos, a Chronicle of Higher Education, publicou uma matéria 
com o título "O governo deveria ficar fora do sistema" (Government should stay out of 
accreditation). O Departamento de Educação promoveu uma série de discussões em 2007 com 
propostas de mudanças, mas ainda não há consenso entre as partes. A votação do HEA-2008 
no Congresso foi mais um capítulo do debate. 

Estados Unidos 
 

O sistema norte-americano é descentralizado e 
voluntário. Envolve entidades não-governamentais 
e governamentais. Não há nenhuma lei ou órgão 
federal que supervisione o sistema. As instituições 
de ensino superior têm liberdade para escolher 
sobre sua participação ou não nos programas de 
controle de qualidade.  
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