


ano de 2009 promete
ser movimentado
para o ensino su-
perior privado. O
Instituto Nacional
de Estudos e Pes-

quisas Educacionais (Inep) divulgou
um calendário que inclui três tipos de
avaliação a serem realizados ao longo
deste ano: as avaliações institucionais
externas, as avaliações para renovação
do reconhecimento dos cursos que
participaram do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (Enade)
em 2007 e as avaliações para os pro-
cessos de autorização dos cursos de
medicina e direito. Numa tentativa
de facilitar o processo, as avaliações
externas serão realizadas juntamente
com a avaliação de cursos. Isso quer
dizer que as instituições receberão
apenas uma visita para os dois pro-
cedimentos. Entre as mudanças neste
ano está o início do uso do índice
Geral de Cursos (IGC) e alterações no
questionário dos avaliadores.

Conforme explica o presidente do
Inep, Reynaldo Fernandes, serão rea-
lizados dois tipos distintos de verifica-
ção. No primeiro caso - as avaliações
institucionais externas - trata-se do
cumprimento de uma das três dimen-
sões que integram o Sistema Nacional
de Avaliação do Ensino Superior
(Sinaes). Já as outras duas situações
dizem respeito ao processo de regula-
ção e visam fornecer subsídios para a
Secretaria de Ensino Superior (Sesu)
do Ministério da Educação conceder
autorização para novos cursos e re-
novar o reconhecimento de cursos já
existentes. Nos dois casos, cabe ao
Enep efetuar as avaliações.

Como se sabe, o Sinaes, criado em
2004. também abrange a avaliação de
cursos e de alunos, além da avaliação
institucional. "O Sinaes determina que
a cada três anos todas as instituições
de ensino passem por avaliação ex-
terna. É isso que estamos fazendo",
explica Fernandes.

A avaliação institucional externa é
realizada por comissões designadas
pelo Inep. Ela se baseia em informações

de duas naturezas distintas: os relatórios
de autoavaliação que devem ser feitos
anualmente e os padrões de qualidade
expressos no índice Geral de Cursos de
Graduação (IGC).

Para efeito da avaliação, as insti-
tuições foram divididas em grupos.
O primeiro grupo é composto por 60
instituições, cujos nomes estão dispo-
nibilizados no site do Inep (http://www.
inep.gov.br/download7superior/2009/
Grupo_AI_l_2009.pdf). Com a fi-
nalidade de otimizar o processo de
avaliação, foram incluídos nesse gru-
po 66 cursos dessas instituições que
participaram do Enade em 2007 e
estão em processo de renovação do
reconhecimento (http://www.inep.gov.
br/do wnload/superi or/condicoe sdeen-
sino/Grupo_l _2009.pdf). As visitas a
essas instituições estão programadas
para começar em 8 de março.

O segundo grupo também já foi di-
vulgado pelo Inep. Neste caso, também
haverá coincidência entre a avaliação
das instituições de ensino superior e
dos cursos em processo de renovação
de reconhecimento em função do Ena-
de de 2007. São 95 instituições e 41
cursos. Os interessados podem consul-
tar a lista de instituições (http://www.
inep.gov.br/download/superior/2009/
Grupo__AT_l_2009.pdf) e de cursos
(http://www.inep.gov.br/download/su-

perior/2009/Grapo_2_2°09_curso.pdf)
no site do Inep. As visitas terão início
em 31 de março.

Deverão ser divulgados outros gru-
pos de instituições e cursos a serem
visitados ao longo do primeiro semes-
tre de 2009. A intenção do Inep, afirma
o presidente da instituição, Reynaldo
Fernandes, é fechar o ciclo de avalia-
ção até junho e divulgar os resultados
em julho, juntamente com os resultados
do Enade de 2008.

Todas as instituições avaliadas têm
prazo para pagar uma taxa de avaliação
e para preencher um formulário no site
do Inep, onde são divulgados os prazos
para cada grupo e os valores.

Os relatórios de autoavaliação
das instituições que vão subsidiar as
visitas in loco devem ser encaminha-
dos ao Inep e, segundo o presidente
do Instituto, ficam à disposição dos
avaliadores. "O Inep não analisa esse
material, somente o disponibiliza para
os avaliadores", diz Fernandes.

Já o IGC, continua o presidente do
Inep, tem a finalidade de funcionar
como uma referência objetiva de quali-
dade para as comissões de avaliação. "É
fundamental que se compreenda que o
IGC não é um conceito atribuído à ins-
tituição, ele é um indicador construído
a partir de dados sobre a qualidade dos
cursos oferecidos por uma IES a partir
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dos resultados no Enade." Ou seja, o
1GC não é uma "sentença" sobre a qua-
lidade da instituição ou de seus cursos,
mas uma referência.

O IGC combina indicadores de
qualidade dos cursos de graduação
(sobretudo, a partir do desempenho
dos alunos no Enade) e dos cursos de
pós-graduação (os conceitos atribuí-
dos aos mestrados e doutorados pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior). "A idéia
é que o avaliador chegue à instituição
com o IGC nas màos para ter uma base
objetiva. Mas também contam a sua
observação e análise, as quais deverão
compor o relatório de avaliação."

Durante as visitas in loco, os ava-
liadores vão analisar a situação da
instituição em relação às dez dimen-
sões que integram o Sinaes, a saber: a
missão e o plano de desenvolvimento
institucional; a política para o ensi-
no, a pesquisa, a pós-graduação, a
extensão; a responsabilidade social
da instituição; a comunicação com a
sociedade; as políticas de pessoal, as
carreiras do corpo docente e do corpo
técnico-administratívo; organização
e gestão da instituição; infraestrutura
física; planejamento e avaliação; polí-
ticas de atendimento aos estudantes; e
sustentabilidade financeira.

A avaliação in loco será orientada por
um questionário que será preenchido
pelos avaliadores com base nas suas ob-
servações. Trata-se ,d.e um instrumento
novo, finalizado no ano passado.

s acordo com a presíden-
:e da Comissão Nacional
de Avaliação do Ensino
Superior (Conaes), Nadja

Viana, o novo questionário é mais
objetivo e possui indicadores mais
precisos do que o instrumento ado-
tado nos anos anteriores. Desde o
final de 2008, os avaliadores vêm
recebendo capacitação para util izar
o novo instrumento, que está dispo-
nível para consulta e para download
no site do Inep (http://www.inep.gov.
br/download/superior/2008/lnstru-
mento_de_avaliacao_externa.pdf).
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O Inep conta com um banco compos-
to por cerca de nove mil avaliadores, os
quais são professores universitários que
passam por uma formação específica
para realizar esse trabalho. As últimas
capacitações foram realizadas no come-
ço de março, em Brasília.

Após concluídos, os relatórios dos
avaliadores serão publicados na internet
e será dado um prazo de 30 dias para
as instituições entrarem com recurso,
se for o caso. Os recursos serão anali-
sados com a finalidade de se chegar a
um consenso.

A renovação de reconhecimento de
cursos avaliados por meio do Enade em
2007 será feita simultaneamente com a
avaliação institucional externa. Segun-
do o presidente do Inep, serão avaliados
todos os cursos que obtiveram Conceito
Preliminar de Curso (CPC) l e 2, numa

escala de l a 5, na qual 5 representa o
melhor desempenho possível. Os cursos
com CPC 3,4 e 5 podem solicitar a visi-
ta in loco, se assim o desejarem.

O CPC é um indicador preliminar
da situação dos cursos de graduação.
Ele reúne vários tipos de variáveis re-
ferentes ao desempenho de estudantes,
infraestrutura e instalações, recursos
didático-pedagógicos e corpo docente.
Sua base legal é a Portaria Normativa
40 (12 de dezembro de 2007), que
determina que o ínep estabeleça um
critério preliminar com base em da-
dos do Instituto e nos resultados do
Enade para referenciar o processo de
renovação de reconhecimento.

O resultado da avaliação será um
dos elementos considerados pela Sesu
para conceder ou não a renovação de
reconhecimento dos cursos.

A avaliação dos cursos de medicina
e direito para efeito de autorização tam-
bém está sendo realizada pelo Inep por
demanda da Sesu. Neste caso, trata-se de
21 instituições de várias partes do Brasil
que querem abrir cursos de medicina e
direito, sendo 15 cursos de direito e 14 de
medicina. Para a criação de novos cursos
de medicina é exigida também a mani-
festação do Conselho Nacional de Saúde
e, para a criação de curso de direito, da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
A lista das instituições que passarão pelo
processo pode ser consultada no site do
Inep (http://portal.mec.gov.br/arquivos/
pdf/supervi sao_medicina_2009.pdf).

As avaliações foram iniciadas em 15
de fevereiro e estão seguindo a ordem de
ingresso dos processos de pedido de au-
torização na Sesu. As instituições serão
informadas sobre a data da visita.
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