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1.Qual a função da nova
secretaria do MEC?
Ela foi criada pensando
na necessidade de ga-

rantir uma expansão das vagas
no ensino superior com quali-
dade. A regulação já vem sendo
feita há um tempo pelo minis-
tério, por meio dos marcos re-
gulatórios. Esses marcos vão se
aperfeiçoando pouco a pouco
e, nesse processo, o ministro
considerou oportuno consti-
tuir uma estrutura específica
para cuidar desses temas.

2.É a primeira vez que o
MEC tem uma secreta-
ria voltada apenas pa-
ra este tema?

Sim. Até então, todo esse traba-
lho era feito pela Secretaria de
Ensino Superior (Sesu). Como
as duas áreas cresceram muito,
foi necessária a criação de uma
específica.

3.As instituições que
têm cursos de Direito
ruins serão notifica-
das?

Elas vão ser notificadas para
apresentar uma defesa em um
período de 30 dias.
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MEC corta 11 mil vagas em Direito

Baixa qualidade. Cursos mal avaliados só aprovam 3% dos seus egressos no exame da OAB

Luís Massonetto, secretário de
Regulação e Supervisão

RICARDO BASTOS-15/4/2007

Mariana Mandelli

O Ministério da Educação
(MEC) vai cortar 10.912 vagas
do bacharelado em Direito de
136 cursos de instituições pri-
vadas de todo o País. Todos ob-
tiveram baixos índices nas últi-
mas avaliações do governo. A
medida cautelar, com os no-
mes de todas as instituições,
deve ser publicada hoje no Diá-
rio Oficial da União. A pasta
também está autorizando a
criação de 4.214 novas vagas
no mesmo tipo de graduação
em 33 cursos.

A decisão é da Secretaria de Re-
gulação e Supervisão da Educa-
ção Superior, órgão criado este
ano pelo MEC para cuidar des-
ses temas, comandada pelo pro-
fessor da Universidade de São
Paulo (USP) Luís Fernando Mas-
sonetto. Segundo a pasta, as ins-
tituições que sofrerão a medida
deverão adequar seus processos
seletivos, passando a ofertar
anualmente o número de vagas
especificado na decisão.

“Essa medida tem dois objeti-
vos principais. Primeiro, de pre-
venção, porque protege novos
alunos em relação aos cursos
mal avaliados”, afirmou o secre-
tário ao Estado. “Em segundo lu-
gar, provocamos a instituição no
sentido de que ela obtenha indi-
cadores satisfatórios no futuro.”

A medida é provisória – só se
torna definitiva se a instituição
não melhorar seu desempenho

nas próximas avaliações – e não
significa o fechamento do curso, e
sima reduçãode vagasoferecidas.

Os cursos que tiveram suas va-
gas cortadas apresentaram um
Conceito Preliminar de Curso
(CPC) inferior a 3 – o índice vai
de 1 a 5. O CPC leva em conta
diversos fatores além da nota

dos alunos no Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes
(Enade). Entram no índice variá-
veis como o Indicador de Dife-
rença entre os Desempenhos Ob-
servado e Esperado (IDD), pro-
porção de professores com mes-
trado e doutorado, regime de tra-
balho desses docentes e a opi-

nião dos estudantes sobre a in-
fraestrutura e a organização di-
dático-pedagógica da institui-
ção. “O corte de vagas é inversa-
mente proporcional ao CPC:
quanto menor o conceito, maior
o corte”, disse Massonetto.

Já no caso das vagas autoriza-
das, os cursos receberam avalia-

ções satisfatórias em relação às
três dimensões que fazem parte
do Conceito de Curso (CC), índi-
ce que avalia a oferta de uma gra-
duação: infraestrutura, projeto
pedagógico e corpo docente.
“Todos os aprovados obtiveram
pelo menos nota 3”, disse Masso-
netto. “O que precisamos deixar
claro é essa regra que vamos esta-
belecer a partir de agora: para os
cursos que apresentam uma cer-
ta saturação, devemos reduzir
mais vagas do que autorizar.”

Rigor. Hoje, o curso de Direito
representa 10,9% das matrículas
em graduação no Brasil, com
651.730 alunos – os dados são do
último Censo da Educação Supe-
rior. Desde 2007, o MEC já fe-
chou três cursos de Direito e ex-
tinguiu cerca de 20 mil vagas.

Para representantes da Or-
dem dos Advogados do Brasil
(OAB), o controle do governo é
positivo. “Penso que certas insti-
tuições deveriam ser proibidas
de fazer vestibular porque não
têm as mínimas condições de for-
mar bacharéis e apresentam cur-
sos sofríveis”, afirma Edson Co-
sas Bortolai, presidente da Co-
missão Permanente de Estágio e
Exame da OAB.

O presidente do Conselho Fe-
deral da OAB, Ophir Cavalcante,
tem posição semelhante. “Sem-
pre lutamos pela qualidade dos
cursos e entendemos que essa é
uma questão de responsabilida-
de para com a sociedade”, disse.
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Tão espetacular quanto a planta é a vista.
Agende sua visita e confira.

Incorporação inscrita nos termos da lei 4.591/64 sob R.1 na matrícula nº 87.541, de 27 de agosto de 2007.
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Educação. São 136 os cursos que vão sofrer diminuição no número de vagas oferecidas depois de apresentar nota baixa em exame
do ministério; medida tem caráter provisório e poderá ser revista se desempenho da instituição melhorar nas próximas avaliações
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