
Instituiçõespassam
por3tiposdeprova

Resultado de avaliações do MEC foi considerado
por cerca de 4% dos estudantes, aponta pesquisa

Alunoescolhe
faculdadepelo
localepreço

Além de oferecer parâmetros
para que estudantes escolham
melhor a instituição onde vão
cursaroensinosuperior,asava-
liações nacionais servem para
queogovernoacompanhe,esta-
beleçacritériosemonitoreoan-
damento das faculdades, uni-
versidadesecentrosuniversitá-
rios do País. Sem nenhum tipo
de avaliação, não seria possível
estabelecer índicesmínimosde
qualidade de funcionamento.

Atualmente, todos os cursos
superiores do País passam por
pelomenos três tipos de avalia-
ção, conduzidas pelo Inep, ór-
gão doMinistério da Educação
(MEC).Aprimeiradelasocorre
nomomentodaaberturadocur-
so, ou seja, uma instituiçãopre-
cisacomprovarquetempropos-
tas didático-pedagógicas, cor-
podocentequalificadoeinstala-
çõesfísicasadequadasparaofe-
recer uma graduação.

Quando ela consegue essa
autorização, o passo seguinte é
obteroreconhecimento.Nomo-
mentoemqueaprimeiraturma
está nametade do curso, é feita

umasegundaavaliaçãoparave-
rificarse foi cumpridooprojeto
apresentado para autorização.
Umaequipedeavaliadorespas-
sa dois dias analisando a docu-
mentaçãoeasexplicaçõesapre-
sentadas aoministério.

Oterceiroprocessoéa reno-
vação desse reconhecimento.
Esta parte é feita dentro do ci-
clo do Sinaes, um processo que
ocorre a cada três anos e do
qual faz parte o Exame Nacio-
naldeDesempenhodeEstudan-
tes (Enade), o antigo Provão. O
Enade é aplicado aos estudan-
tes que começam o curso e aos
queterminam;combasenesses
resultados é possível saber
quantoa instituiçãoagregoude
conhecimento ao aluno. Além
disso, outros fatores entram
nesse ciclo, como infraestrutu-
ra e corpo docente.

Com esses dados, é calcula-
do o Conceito Preliminar do
Curso (CPC), que vai de 1 a 5 –
instituiçõesquetiveremconcei-
to preliminar 1 ou 2 são então
avaliadasinlocoporumacomis-
são de especialistas. ● S.I.
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INFORMAÇÃONEGLIGENCIADA–Minoria se interessapela avaliação

EDUCAÇÃO
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O resultado das avaliações das
universidades e faculdades do
País feitas pelo Ministério da
Educação (MEC) foi importan-
tenahoradaescolhadainstitui-
ção para cerca de 4% dos estu-
dantesdoensinosuperiorpriva-
do no Estado de São Paulo, se-
gundo pesquisa encomendada
peloSemesp,sindicatodasenti-
dades particulares. Os fatores
mais levados em conta na esco-
lha foram a localização (24%) e
o valor damensalidade (19%).

Para especialistas, o fato de
estudantesdarempoucaimpor-
tância para avaliaçõespode ser
indicativodequeelesaindanão
conhecem bem esses dados, o
que exigiria maior esforço na
sua divulgação. E com a inclu-
sãodenovosindicadoresnosúl-
timos anos, a leitura dos núme-
ros ficou mais completa, mas
tambémmais complexa.

“Apesquisamostraqueoes-
tudante busca o ensino supe-
rior para aumentar o acesso ao
mercado e que ele quer conse-
guir issopertodeondeelemora
e pelo preço que ele pode pa-
gar”,dizRodrigoCapelato,dire-
torexecutivodoSemesp.“Oda-
do mostra que as instituições
precisam dialogar melhor com
as empresas, para aprimorar

sua empregabilidade.”
Olevantamento foi feitocom

uma amostra formada por
1.682alunos,pais,professorese
funcionários de instituições da
capitaledenoveregiõesdointe-
rior no primeiro semestre des-
te ano. O instituto responsável
foi o CDNEstudos&Pesquisa.

“Asavaliaçõesaindanãoche-
garam aos alunos. A gente que
trabalhacomisso,queacompa-
nha, já está acostumado, discu-
te muito e fala muito. Mas, no
geral, os resultados ainda não
foram popularizados”, analisa

Mozart Neves, do movimento
Todos pela Educação. “Uma
vez por ano, os jornais e revis-
tas publicam os dados, eles re-
verberampordiasedepois nin-
guémmais toca no assunto. E o
jovem, emgeral, não lêmuito.”

Na avaliação do consultor
CarlosMonteiro,daCMConsul-
toria,outrofatorquepodeexpli-
car o impactopequenodas ava-
liações entre os estudantes é o
fato demuitos não estaremdis-
postosa sairdesuacidadepara

estudar,nocasodequemmo-
ra no interior. “Muitas vezes
a escola comconceito ruimé
a única que ele tem.” O con-
sultor avalia também que a
tendência équehajamudan-
ças. “No segundo semestre,
oministérioadotouaçõesco-
mo a suspensão de vagas em
cursoscomavaliações ruins.
Issovai influenciarapercep-
ção do aluno.”

No caso de São Paulo, a
opçãopela comodidade é ex-
plicada ela dificuldade de lo-
comoção. Moradora de São
BernardodoCampo,Camila
Pfeifer, de 20 anos, escolheu
fazerAdministraçãonaUni-
versidadeMetodista porque
era perto de sua casa. “Para
ser sincera, eu nem me im-
portei com avaliação.”

YuriNegov,de22anos,es-
colheu o Centro Universitá-
rio Fieo, em Osasco, por ser
pertodecasaepelasreferên-
cias de amigos. “Não olhei
avaliações porque não tinha
muito conhecimento disso,
masconheçogentequeestu-
da lá e considera a faculdade
boa.”AndréKennyCurcove-
zki, de 23 anos, estudante de
AdministraçãodaFundação
Santo, encaixa-se nos 4%
que valorizam os indicado-
res. “Sabia que era um dos
mais bem avaliados.” ●
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Busca por ensino
superior visa a
aumentar acesso
ao mercado

A30 VIDA& SÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO
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