
Dois meses e meio antes do
Enade, marcado para 8 de
novembro, o MEC alterou
a composição do Conceito

Preliminar de Cursos (CPC), importante
indicador da qualidade dos cursos supe-
riores. Basicamente, a Portaria 821, de
24 de agosto de 2009, reduziu o peso
do Enade e aumentou o dos insumos
que compõem o CPC, formados pelos
itens infraestrutura, questão pedagógica,
titulação e regime de trabalho (compare
nas tabelas).

A diminuição da participação do
Enade, de 70% para 60%, atende a
uma reivindicação das instituições
de ensino superior, que argumen-
tavam que a proporção do exame
no cálculo geral era muito alta. O
problema é que a mudança foi di-
vulg^da em cima da hora, deixando

pouco tempo para que as instituições
pudessem tirar algum proveito dos
novos critérios antes da realização
do exame nacional.

Outro aspecto relevante da alteração
determinada pela portaria é que os
itens "questão pedagógica" e "infra-
estrutura", cujos pesos eram de 8,1%
e 3,1% respectivamente, passam a
ter o mesmo valor na composição do
conceito: 5% cada um. Com isso, as
instituições deverão concentrar ainda
mais seus esforços na valorização do
plano de ensino e nos investimentos em
laboratórios, como forma de aumentar
a percepção, por parte dos alunos, de
que há equipamentos suficientes para
um bom aprendizado.

O insumo corpo docente é outra
questão que mudou bastante. A Porta-
ria 821 incluiu a titulação de mestres,

com 5% na composição do CPC. Mais
importante ainda, o peso atribuído para
a quantidade de professores doutores,
que era de 11,7%, subiu para 20%.
O item "regime de trabalho docente
parcial ou integral" baixou de 7,1%
para 5%, o que favorece um pouco
mais o atendimento ao item por parte
das instituições de ensino superior,
especialmente as particulares. O rema-
nejamento dos pesos mostra uma clara
valorização do insumo corpo docente,
cujo percentual subiu de 18,8% para
30%, assim distribuído: 20% para a
titulação de doutores, 5% para a de
mestres e 5% para o regime de trabalho
integral ou parcial dos professores.

A atribuição de mais peso ao título
de doutor indica que, para o MEC,
o atual modelo de oferta do ensino
superior, que é centrado no ensino,

36 ENSINO SUPERIOR



deveria contar com mais doutores.
Será esse o caminho mais adequado
para se conseguir a melhoria na qua-
lidade do ensino que toda a sociedade
espera? Acredito que a urgência da
educação está na melhoria da sala
de aula. Para isso são necessários
mais mestres que tenham como eixo
condutor da sua formação e prática
profissional a pesquisa dos processos
de ensino (professor) e da aprendiza-
gem (aluno). Ocorre que, atualmente,
a maioria das matrizes curriculares
dos cursos de mestrado não prevê
disciplinas que preparem o profes-
sor para atuar em sala - tampouco
do doutorado. Seria mais pertinente
que o peso do CPC aumentasse mais
para o título de mestre, como uma
das formas eficientes para recuperar
a qualidade do ensino.

Como melhorar os indicadores
Centenas de gestores participaram,

entre março e junho deste ano, das
Jornadas Regionais promovidas pelo
Semesp para refletir sobre os insumos
que causam impacto na qualidade de um
curso de graduação. Nesses encontros,
realizados em sete cidades paulistas,
convidei-os a apontar as principais es-
tratégias que podem ser adotadas para a
melhoria dos aspectos que compõem os
indicadores federais. O resumo dessas
sugestões é um material valioso para
subsidiar a ação dos gestores na escolha
de estratégias voltadas à obtenção ou
manutenção de desempenho satisfatório
no CPC e, por conseqüência, no índice
Geral de Cursos (IGC).

Resultados do Enade na Formação
Geral e Específica

O resultado no Enade e o IDD são
responsáveis por 60% da composição
do CPC. Assim, todas as ações voltadas

• Capacitar os docentes para ministrar
os temas definidos para o componente
de Formação Geral.

• Fazer ciclo de palestras sobre os
temas definidos pelo MEC, convidando
também pessoas de fora da instituição.

• Incorporar os temas integrantes da
Formação Geral ao Plano de Ensino.
Oferecer os temas da Formação Ge-
ral nas Atividades Complementares,
trabalhando-os de forma interdisciplinar
e contextualizada. Implementar progra-
mas de nivelamento desses temas.

• Rever as ementas das disciplinas,
de modo a incluir os temas da For-
mação Geral.

Infraestrutura e instalações
Neste componente, o que mais interfe-

re na qualidade do curso é a quantidade
de equipamentos das aulas práticas. Para
alcançar um desempenho satisfatório
neste aspecto, as principais estratégias
que podem ser adotadas são:

AS INSTITUIÇÕES DEVERÃO CONCENTRAR SEUS ESFORÇOS NA
VALORIZAÇÃO DO PLANO DE ENSINO E NOS LABORATÓRIOS,

COMO FORMA DE AUMENTAR A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DE QUE
HÁ EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA UM BOM APRENDIZADO

para a obtenção de bons resultados dos
alunos, seja na Formação Geral, seja na
Formação Específica, devem ser muito
valorizadas. Veja algumas estratégias
que os gestores podem adotar para
melhorar o CPC:

• Estimular os alunos a se compro-
meter com o Enade, valorizando sua
participação no exame.

• Rever com os alunos as últimas
provas dos componentes da Formação
Específica e Geral do Enade. Incentivar
a leitura dos temas da Formação Geral
e promover debates a respeito. Realizar
um simulado para conhecer o nível dos
alunos sobre esses temas.

• Concentrar a oferta dos temas da
Formação Geral no início e no fim do
curso, de modo que os ingressantes e os
concluintes realizem atividades relacio-
nadas a esses temas.

• Levar os alunos para conhecer toda
a estrutura da IES, realizando um tour
pelos laboratórios e outros setores. In-
formar no guia acadêmico quais são os
equipamentos disponíveis. Vale também
exibir um vídeo institucional.

• Valorizar o papel do aluno no preen-
chimento do Questionário Socioeconô-
mico, oferecendo-lhe as informações
necessárias, bem como aos coordena-
dores e professores.

• Oferecer mais atividades práticas
aos alunos. Exemplos: incluir disci-
plinas práticas logo no 1° semestre e
ampliar a utilização dos laboratórios.

• Manter os equipamentos em bom
estado de conservação, incentivando
professores e alunos a fazer mais uso
deles. Investir na atualização dos soft-
wares dos equipamentos.

• Analisar mais detidamente a relação
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aluno/equipamento. Selecionar estraté-
gias diferentes para alunos ingressantes
e concluintes.

• Esclarecer os coordenadores e os
professores sobre a nova regra para
composição do CPC. Convencer os
professores a levar possíveis reclama-
ções sobre os equipamentos à direção
da escola, evitando se queixar na pre-
sença dos alunos.

Recursos didático-pedagógicos
O aspecto mais importante neste

componente é o plano de ensino. Veja
a seguir algumas ações que podem ser
feitas pelos gestores de instituições de
ensino superior:

• Apresentar e discutir o Plano de
Ensino em sala de aula, relembrando
os itens que o compõem ao longo do
período letivo.

• Apresentar um painel do Plano de
Ensino, de modo que o próprio aluno
acompanhe a evolução dos itens. Dis-
ponibilizar o Plano de Ensino no site
e nos murais.

• Valorizar o Plano de Ensino, au-
mentando a formalidade no momento
da entrega ao aluno.

• Explicar detalhadamente aos alunos
como será avaliada essa questão. Levar
a bibliografia básica para a sala de aula
e comentá-la com os alunos.

• Preparar os professores para que
apresentem o Plano de Ensino aos
alunos e promovam discussões sobre
o assunto durante as aulas. Realizar
oficina pedagógica para subsidiar os
professores na elaboração ou reelabo-
ração do Plano de Ensino.

• Mostrar aos coordenadores a im-
portância de acompanhar o trabalho do
corpo docente em relação ao Plano de
Ensino. Orientá-los a conferir se todos
os professores entregaram e fazem o
acompanhamento do Plano de Ensino.

• Uniformizar a nomenclatura utili-
zada na IES com a utilizada no Ques-
tionário Socioeconômico. Criar um
modelo-padrão do Plano de Ensino, para
fortalecer a imagem do documento.

Corpo docente
Maior número de professores com dou-

torado e com mestrado e menor número
de professores horistas são os aspectos
que mais fazem a diferença. Acompanhe
algumas idéias de melhoria:

• Contratar mais mestres e doutores,
principalmente para a área básica do
curso, e incentivar o corpo docente atual
a concluir o mestrado ou o doutorado.

• Planejar mais detidamente a contra-
tação de cada professor, dando preferên-
cia a professores multidisciplinares.

• Concentrar mais aulas nos profes-
sores doutores e mestres, diminuindo o
número de docentes do curso.

• Reavaliar o plano de carreira. •
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