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Corte se deve às notas baixas das faculdades em duas avaliações federais; escolas ofereceram 
2.000 vagas no último processo seletivo 
 
Segundo o governo Lula, os objetivos são evitar que estudantes entrem em cursos com 
problemas e melhorar a qualidade do ensino 
 
O Ministério da Educação vai suspender os vestibulares de dez cursos de pedagogia do país 
que tiveram notas baixas nas duas avaliações da área (2005 e 2008). A decisão será publicada 
hoje no "Diário Oficial". 
 
A intenção, diz a gestão Lula, é evitar que estudantes entrem em cursos com problemas. O 
governo afirma ainda que a redução de alunos ajuda a melhorar a qualidade do ensino. 
 
As dez escolas, todas privadas, ofereceram cerca de 2.000 vagas no último vestibular (no 
total, foram 173 mil no país todo, segundo o último censo). 
 
A área de pedagogia forma professores para lecionar no ensino infantil e nas primeiras séries 
do fundamental (antigo primário), além de gestores escolares. A capacitação dos educadores é 
apontada como um dos pilares para a melhoria da qualidade do ensino no país. 
 
Levantamento da reportagem aponta que, das 49 escolas fiscalizadas pela pasta, mal 
avaliadas na prova de 2005, apenas nove atingiram o patamar adequado no exame de 
novembro de 2008 -cujos resultados foram divulgados neste mês. 
 
A base de avaliação é o Enade, exame federal aplicado aos universitários. Recentemente, a 
análise passou a considerar também itens como número de professores com doutorado. São 
considerados inadequados cursos com notas 1 e 2, numa escala que vai até 5. 
 
Dos 49, 23 cursos repetiram os índices insatisfatórios no conceito Enade. Os dez que terão 
vestibular suspenso integram esse grupo e têm como agravante o fato de terem sido mal 
avaliados também no CPC (Conceito Preliminar de Curso), indicador que considera ainda 
fatores como avaliação da infraestrutura e perfil do corpo docente. 
 
Outras 17 escolas não tiveram nota final em 2008 (fecharam ou têm poucos alunos). 
 
A supervisão incluía medidas a serem tomadas pelas faculdades e visita de especialistas. 
 
O MEC diz que é a primeira vez que há suspensão de vestibular na área de pedagogia. A 
decisão já havia sido tomada em outras carreiras, como medicina e fisioterapia. Em direito, 
faculdades mal avaliadas precisaram diminuir as vagas. 
 
A suspensão, segundo a secretária de Ensino Superior do MEC, Maria Paula Dallari, dura até 
que as faculdades comprovem melhoria do ensino. Serão feitas visitas de técnicos. 
 
Cesar Callegari, presidente da câmara de educação básica do Conselho Nacional de Educação, 
defendeu que os cursos com notas baixas sejam fechados. "O estudante não pode esperar três 
ou quatro anos para descobrir que o curso é ruim." 
 
Para outro membro do conselho, o professor da PUC-SP Antonio Ronca, o controle deveria ser 
feito antes mesmo do início do curso. "Só deveriam abrir os que apresentam condições 
satisfatórias", disse. 
 
Há uma outra linha de pesquisadores de educação, como o economista Gustavo Ioschpe, que 
defende que é melhor que haja cursos ruins do que nenhuma vaga. 
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