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Fernando Haddad, da Educação, diz que mesmo que todas as faculdades fossem boas haveria 
notas insatisfatórias no país 
 
MEC descredenciou uma faculdade em MG e colocou na "malha fina" outras oito instituições 
que tiveram nota 2 em 2007 e 2008 
 
O ministro da Educação, Fernando Haddad, minimizou ontem o fato de o IGC 2008 (Índices 
Gerais de Cursos das Instituições) mostrar aumento de instituições de ensino superior com 
notas 1 e 2, consideradas insatisfatórias pelo MEC (Ministério da Educação). 
 
"Em qualquer circunstância haverá instituição [com IGC] 1 e 2, por definição do modelo", 
afirmou. "Se num futuro remoto, todas forem excelentes ainda assim haverá instituições [com 
índice] 1, 2, 3, 4 e 5 porque esse critério é relativo, considera umas [instituições] em relação 
às outras", completou. 
 
Para a secretária de Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari Bucci, ainda não é possível 
dizer o motivo do aumento do número de universidades e faculdades com conceito 
insatisfatório. 
 
"Parece que aumentou [o número de instituições com notas 1 e 2] e o Inep [órgão do MEC 
responsável por avaliações] vai analisar as razões. O ministério vai acompanhar de perto para 
resolver o problema." 
 
O Inep deverá divulgar nesta semana o resultado do Enade (exame que avalia o desempenho 
dos universitários do país), cujos dados são usados na composição do IGC. 
 
Segundo o ministro da Educação, o IGC ajudou os técnicos do MEC nas visitas às 
universidades e faculdades do país para verificar as condições. 
 
Com base em cerca de 400 visitas, o MEC descredenciou a Faculdade Cidade João Pinheiro, de 
Minas Gerais, e colocou na "malha fina" oito instituições que tiveram nota 2 em 2007 e 2008, e 
esse mesmo conceito foi confirmado após visita dos técnicos. 
 
"Era a isso que eu me referia quando disse no ano passado que entendia que a festa tinha 
acabado. Temos um marco regulatório que dá condições ao MEC de exercer seu papel de zelar 
pela qualidade do ensino superior", afirmou Haddad. 
 
A maioria das instituições na "malha fina" recorreu contra a nota abaixo da média. Caso os 
recursos confirmem a baixa qualidade, terão de assinar acordo se comprometendo a não abrir 
novos cursos e não ampliar vagas nos cursos existentes. Também terão de se comprometer a 
melhorar a qualidade, apresentando metas claras ao MEC, como a contratação de mais 
professores. 
 

 



 
 



 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 1 set. 2009, Cotidiano, p. C1 e C3-C4. 


