
OPINIÃO

Avaliação e distorções
Por falta de clareza e inconsistência metodológica, o CPC
e o IGC não são compatíveis com a realidade das instituições

s novos conceitos criados
pelo Inep/MEC como in-
dicadores de qualidade para
o sistema de avaliação do

ensino superior demonstraram não ser
compatíveis com a realidade das insti-
tuições de ensino superior brasileiras,
pela sua falta de clareza e inconsistência
metodológica. Criados à margem da lei
que instituiu o Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior (Sinaes), o
Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e
o índice Geral de Cursos (IGC) foram
alvo de críticas pelo Fórum Nacional

tivo que foram ignoradas na construção
do CPC e do IGC. O setor reconhece
a dificuldade do Ministério em avaliar
os 22 mil cursos do país, mas não pode
aceitar que a avaliação se reduza a um
modelo fragmentado e classificatório,
que leva em conta quase exclusivamente
os resultados do Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes (Enade), a mais
frágil etapa do Sinaes, e o índice de Di-
ferença entre os Desempenhos Desejado
e Esperado (IDD), considerado de forma
equivocada no atual sistema.

O Enade é feito por amostragem, o

das Entidades Representativas do Ensi-
no Superior Particular, que protocolou
junto ao Ministério da Educação um
documento com propostas de alteração
aos novos indicadores, de modo a que
sejam consideradas a identidade e a
diversidade de cursos e instituições de
ensino superior, conforme expresso no
artigo 2° da lei do Sinaes.

Para o Semesp e as demais entidades
do Fórum, uma avaliação que conduza
a resultados importantes deve valorizar
a auto avaliação e a avaliação in loco,
duas fases fundamentais do ciclo avalia-

aluno avaliado não tem necessariamente
compromisso com o processo e as ques-
tões propostas não visam originalmente
colher dados para o CPC, o que pode
desvirtuar os resultados e avaliar erronea-
mente instituições que oferecem ensino
de qualidade. A forma como foram di-
vulgados os índices, concomitantemente
aos resultados, também é perniciosa. A
publicação do IGC e do CPC distorce um
conceito sistêmico de avaliação e pode ter
a conseqüência perversa de gerar entre as
instituições uma competição artificial por
uma posição de destaque em um ranking.

As propostas do Fórum abrangem, ainda,
a adoção da forma censitária para a aplica-
ção do Enade e mudanças na composição
do CPC, como desprezar provas do Enade
com nota zero quando realizadas em me-
nos de uma hora e quinze minutos.

O questionamento central, entretanto,
refere-se à inviabilidade de aplicação de
algumas exigências. É o caso da contra-
tação de 60% dos docentes em regime
de tempo integral na graduação para a
obtenção do conceito 5. l sso onera custos
das instituições e pode levar ao aumento
das mensalidades, à evasão e à queda das
matrículas. A perda de alunos, por sua
vez, projeta um cenário mais nefasto: o
fechamento de instituições e a perda de
competitividade pela redução da oferta.

O segmento de ensino superior parti-
cular sempre foi favorável à premissa de
que as instituições devem ser submetidas
à avaliação, um dever constitucional do
Estado. O setor considera-se parceiro
do MEC na busca pela qualidade de
ensino no país. Defende, inclusive, que
cursos com fragilidades e condições
educacionais insuficientes devem realizar
ajustes para seu aperfeiçoamento. Porém,
acreditamos que parâmetros equivocados
para a classificação de cursos, como os
que vêm sendo adotados pelo MEC, não
podem prevalecer sobre os princípios
da lei que instituiu o Sinaes, e que uma
avaliação justa, completa e eficiente deve
desempenhar, acima de tudo, um papel
pedagógico, e não punitivo.

Hermes Figueiredo é presidente do Semesp
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