
%HermesFileInfo:A-16:20110114:

A16 SEXTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Para cassadas,
MEC não vê
avanço recente

Os melhores cursos de gradua-
ção estão espalhados pelo País, e
não concentrados nas capitais
ou no eixo Rio-São Paulo, onde
ficam as universidades com
mais destaque em rankings inter-
nacionais. O primeiro colocado
em Medicina, por exemplo, é a
graduação da Universidade Fe-
deral do Mato Grosso (UFMT).

Segundo o vice-reitor da
UFMT, Francisco Souto, o pri-
meiro lugar condiz com a pro-
gressiva melhora dos resultados
a cada exame. “Desde as avalia-
ções anteriores, ainda na época
do provão, nosso curso de Medi-

cina vem melhorando.”
Para ele, um conjunto de fato-

res contribuiu para a boa nota,
como ter um corpo docente ex-
periente, dar ênfase nas ativida-
des práticas nos dois últimos
anos de curso, além do alto índi-
ce de professor por aluno. “Até
dois anos atrás, o curso só admi-
tia 40 alunos por ano. Agora o
número de vagas dobrou e tam-
bém houve mudanças no currícu-
lo, mas isso ainda não influiu na
avaliação”, contou.

Outros destaques são as pri-
meiras colocações dos cursos de
Direito da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, de Zootec-
nia da Federal de Viçosa (MG),
de Geografia na Federal do Para-
ná, de Ciências Contábeis na Fe-
deral de Goiás, de Turismo na
Federal de São Carlos (Ufscar),
e de Administração da Faculda-
de de Administração de Campi-

nas, ambas no interior paulista.

Paulistas. Mesmo tendo ficado
apenas no 23.º lugar no ranking
do curso de Medicina, sua área
mais tradicional, a Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp),
obteve o conceito máximo no Ín-
dice Geral de Cursos (IGC).
“Mesmo com a expansão da uni-
versidade, a partir do ano 2000,
mantivemos o mesmo nível de
qualidade defendido pela
Unifesp durante os seus 70 anos
de existência”, afirmou o pró-rei-
tor de Graduação Miguel Jorge.

Apesar de ter se destacado em
alguns cursos, a Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp) não ob-
teve o conceito máximo – ficou
com nota 4 de 5.

O presidente da Comissão de
Estudos de Avaliação do Ensino
Superior da entidade, Guaracy
Tadeu Rocha, atribuiu o resulta-
do ao boicote de alguns alunos.
“Nosso objetivo é atingir a nota
5. Mas muitos cursos boicotam a
prova . Os alunos combinam de
entregar em branco”. A UFSCar
obteve nota 5, mas não comen-
tou o resultado. / ISIS BRUM e

ANA BIZZOTTO

Apenas 1% das instituições atinge
conceito máximo em avaliação

Melhores graduações
se espalham pelo País

O Índice Geral de Cursos
(IGC) é um indicador criado
pelo MEC para medir a quali-
dade de instituições de ensi-
no superior, incluindo cur-
sos de graduação e pós-gra-
duação. Para avaliar as gra-
duações, é usado o Conceito
Preliminar de Curso (CPC).
Esse índice leva em conside-
ração a formação do corpo
docente, a infraestrutura, o
programa pedagógico do cur-
so e o desempenho dos alu-
nos em uma prova aplicada
no início e no fim da gradua-
ção, chamada Enade.
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AUTONOMIA CASSADA

Leia. Confira os dados completos
do Censo do Ensino Superior

CINCO NOTAS MAIS ALTAS EM CARREIRAS TRADICIONAIS

INSTITUIÇÕES COM NOTA MÁXIMA

● 15 instituições perderam autonomia universitária

● Universidades federais se destacam entre as que tiraram as maiores notas na avaliação

● Instituições obtiveram conceito 5, nota máxima na avaliação
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As universidades e centros uni-
versitários que sofreram inter-
venção do MEC afirmam que já
começaram ajustes para se ade-
quar às exigências do governo e
criticaram a medida por tomar
como base avaliação de 2009,
sem reconhecer avanços recen-
tes. Algumas instituições preten-
dem contestar a medida com re-
cursos administrativos no MEC.

A Universidade Ibirapuera
afirma que “a nota não corres-
ponde à realidade”, destacando
as notas 4 do curso de Enferma-
gem e 5 do curso de Biomedici-
na. “Por zelar pela qualidade, a
Universidade Ibirapuera preten-
de, sim, recorrer”, diz, em nota.

Segundo Valdecir Simão, rei-
tor do Ceulm/Ulbra, de Manaus,
há distorção no resultado do triê-
nio 2007-2009 porque, em no-
vembro passado, o centro univer-
sitário recebeu o recredencia-
mento com conceito 3. “Recebe-
mos três visitas do MEC nos últi-
mos anos e duas delas nos deram
conceito 4”, diz.

O diretor do Ciesa, do Amazo-
nas, Marcos Cereto, diz que a ins-
tituição se reestruturou em
2010. “Aumentamos o número
de professores em tempo inte-
gral”, afirma. A Unidesc, de
Goiás, também diz que “os da-
dos revelados pelo MEC são anti-
gos” e não consideram uma “re-
formulação pedagógica radical”,
que teria sido feita em 2010.

A UniverCidade, do Rio de Ja-
neiro, diz que obteve um concei-
to institucional dado pelo MEC
igual a 3, superior ao IGC.

As demais instituições que ti-
veram a autonomia universitá-
ria cassada não se manifestaram
sobre a medida.

Com nota baixa, 25% dos cursos
superiores perdem crédito estudantil
Lígia Formenti
Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Cerca de 25% dos cursos supe-
riores perderão o direito de
participar do Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante do En-
sino Superior (Fies), progra-
ma de financiamento de cur-
sos de graduação em institui-
ções particulares. A medida,
inédita, foi adotada diante do
baixo desempenho em avalia-
ção realizada pelo Ministério
da Educação. Em uma escala
de 1 a 5, as instituições tiveram
nota 2. Ao todo, 1.696 cursos
deixarão de participar do Fies.

Atualmente, 52% dos universi-
tários que possuem algum tipo
de bolsa de estudo têm o Fies –
são 652 mil alunos no total. No
País, três em cada dez alunos es-
tudam com algum tipo de bolsa.

A maior exclusão do programa
foi registrada entre cursos técni-
cos. Das 1.106 faculdades que ofe-
recem esse tipo de curso, 952 ti-
veram nota inferior a 3 – o equiva-
lente a 86%. Dos cursos que per-
deram o direito de participar do
Fies, 56% são tecnológicos.

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, afirmou que a pu-
nição vale apenas para novos fi-
nanciamentos. Alunos que já fa-
zem parte do programa conti-
nuarão a ter o benefício garanti-
do até concluírem seus estudos.
A punição foi determinada em
uma nova lei do Fies que entrou
em vigor no ano passado.

A exclusão de cursos do Fies é
apenas um dos reflexos da divul-
gação dos indicadores de quali-
dade do ensino superior, feita on-
tem pelo Ministério da Educa-
ção. A pasta tornou público o re-
sultado de avaliações de 1.695
instituições de educação supe-
rior e 6.804 cursos.

Autonomia. Com indicadores
de 2009, o MEC concluiu o pri-
meiro ciclo do Sistema Nacional
da Educação Superior (Sinaes),
período 2007-2009. Com fecha-

mento dessa fase, 15 instituições
de ensino superior perderam a
autonomia universitária. Todos
apresentaram baixo desempe-
nho nas três avaliações do MEC.

As quatro universidades e 11
centros universitários tiveram
nota inferior a 3. Com o fim da

autonomia, eles não podem
criar cursos ou amentar o núme-
ro de vagas sem pedir autoriza-
ção ao ministério.

A medida, também inédita no
ministério, tem validade até que
as instituições apresentem resul-
tado satisfatório nas próximas

edições da avaliação – resultado
medido pelo Índice Geral de Cur-
sos (IGC). O índice é calculado a
partir da análise das notas de gra-
duação e pós-graduação das ins-
tituições em quesitos como de-
sempenho dos alunos, avaliação
dos professores, da grade peda-

gógica e infraestrutura.
Ao fazer o anúncio, o ministro

da Educação, Fernando Haddad,
informou que a medida não afe-
ta estudantes das instituições.
“Eles vão concluir seus estudos.
A decisão impede apenas novas
entradas: matrículas ou transfe-
rências de curso”, disse.

Outras 12 faculdades, com
IGC inferior a 1, serão supervisio-
nadas a partir do próximo mês,
quando as aulas retornarem.
Haddad classificou como “natu-
ral” o fim da autonomia das 15
instituições. “A decisão coroa o
processo de consolidação do Si-
naes.” Ele afirma que o processo
é dinâmico e que instituições
que no passado ganharam auto-
nomia podem ter perdido a quali-
dade. Para ele, a punição ajuda a
garantir o nível de qualidade.

“A ameaça do descredencia-
mento leva as instituições de en-
sino a fazer uma opção pela quali-
dade. Algo diferente do que ocor-
ria no passado, quando o atrati-
vo para o aluno seria o baixo pre-
ço. Ela corrige uma concorrên-
cia predatória.”

Entre as universidades
e faculdades mais bem
avaliadas pelo ministério,
10 são públicas e
15 são particulares

Administração Direito Medicina

Faculdade de Administração de Empresas (Facamp) Univ. Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Universidade Estadual Paulista (Unesp) Escola de Direito de São Paulo (Direito GV) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Universidade Federal de Itajubá (Unifei) Universidade de Marília (Unimar)
Fundação Univ. Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (UFCSPA)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Faculdade de Educação São Luís (FESL) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Univ. Federal de Juiz de Fora (UFJF) Universidade Federal de Goiás (UFG)

O primeiro colocado em
Medicina, por exemplo,
é o curso oferecido pela
Universidade Federal
do Mato Grosso (UFMT)

Instituições UF Conceito IGC 2009

Universidade do Grande ABC SP 2

Universidade Ibirapuera SP 2

Universidade Iguaçu RJ 2

Universidade Santa Úrsula RJ 2

Centro Universitário Cândido Rondon MT 2

Centro Universitário da Cidade RJ 2

Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste GO 2

Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas AM 2

Centro Universitário de Várzea Grande MT 2

Centro Universitário do Norte Paulista SP 2

Centro Universitário Euro-Americano DF 2

Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos RJ 2

Centro Universitário Planalto do Distrito Federal (Uniplan) DF 2

Centro Universitário Sant’Anna SP 2

Centro Universitário Luterano de Manaus AM 2

Universidade UF Categoria

Universidade Federal de São Carlos SP Pública

Fundação Universidade Federal de Viçosa MG Pública

Universidade Federal de Minas Gerais MG Pública

Universidade Federal do Rio Grande do Sul RS Pública

Universidade Federal do Rio de Janeiro RJ Pública

Universidade Federal de São Paulo SP Pública

Universidade Federal de Lavras MG Pública

Universidade Federal do Triângulo Mineiro MG Pública

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre RS Pública

Centro Universitário Municipal de São José SC Pública

Faculdade de Ciências Contábeis - Maceió AL Privada

Faculdade Adventista de Administração do Nordeste BA Privada

Faculdade de Tecnologia e Ciências de Feira de Santana BA Privada

Faculdade Maurício de Nassau de Salvador BA Privada

Faculdade Lourenço Filho CE Privada

Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb DF Privada

Faculdade Batista de Vila Velha ES Privada

Faculdade Batista de Vitória ES Privada

Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Vila Velha ES Privada

Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo TO Privada

Faculdade de Jussara GO Privada

Faculdade Aldete Maria Alves MG Privada

Instituto de Ensino Superior Cenecista MG Privada

Instituto de Ensino Superior da Funlec MS Privada

Faculdade Afirmativo MT Privada

Ato inédito. Medida tomada pelo Ministério da Educação vale até que as instituições apresentem resultados satisfatórios
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Apenas 1,2% das instituições de
ensino superior do País alcan-
çou a nota 5, a mais alta do Índice
Geral de Cursos (IGC). Das 2.137
que foram avaliadas, 25 obtive-
ram essa pontuação – 10 públi-
cas e 15 particulares.

A Universidade de São Paulo
(USP) e a Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp)
não participam da avaliação do
Ministério da Educação, por te-
rem autonomia universitária e
discordarem da metodologia.

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, tentou afastar a
ideia de que poucas instituições
ofertam ensino de qualidade. “O
sistema é referenciado. Isso sig-
nifica que sempre haverá parte
das instituições com nota 1 e 2.”

Do total, 44,2% tiveram nota
mediana, 3. Os resultados mos-
tram que 32,7% tiveram as notas
mais baixas, 1 e 2. E universida-
des apresentaram o melhor de-
sempenho: 5% tiveram nota 5 e
25,6%, nota 4. Além disso, insti-
tuições públicas foram melhor

que particulares.
Entre as pagas, 0,6% tiveram

nota 5; entre as públicas, 6,4%. A
superioridade também foi apare-
ce nos porcentuais de institui-
ções nota 4.: das públicas, 27,3%
alcançaram o índice; entre as par-

ticulares, 3,3%.
Haddad elogiou as universida-

des federais: “Ali está a qualida-
de”. Entre os cursos de Medici-
na, por exemplo, a melhor nota
foi a da Universidade Federal do
Mato Grosso: 4,02. / L.F. e L.P.

Educação. Medida inédita do Ministério da Educação foi adotada diante do desempenho ruim dos cursos em avaliação. No total,
1.696 graduações não terão mais direito a oferecer o Fies; atualmente, 52% dos alunos que estudam com bolsa dependem do programa

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 jan. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.
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