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O consultor jurídico da Asso-
ciação Brasileira de Mantene-
doras de Ensino Superior (Ab-
mes), Gustavo Fagundes,
acredita que os casos de exclu-
são do Enade ocorrem tanto
por problemas na administra-
ção acadêmica como por má-
fé dos coordenadores de cur-

so. “As instituições deixam de
inscrever de propósito os alunos
de menor rendimento”, afirma.

Para ele, cabe ao Instituto Na-
cional de Estatísticas e Pesqui-
sas Educacionais (Inep) fazer es-
se controle. “Eles têm os dados
do Censo da Educação Superior
e acesso ao sistema para ver o
registro dos alunos.”

O Inep admite que não fiscali-
za as instituições de ensino que
deixam de inscrever os universi-
tários. A diretora de Avaliação de
Educação Superior do instituto,
Claudia Maffini Griboski, afir-
mou, por meio da assessoria de

imprensa do órgão, que o Inep
não tem “o registro de reclama-
ções de não inscrição, haja visto
que as inscrições são responsabi-
lidade das instituições de ensi-
no”. “O Inep não faz autuações”,
informa a nota.

Segundo o regulamento, os
cursos só podem ter, no máxi-
mo, 2% dos alunos não registra-
dos para o exame, sob pena de
serem fechados. De acordo com
o Inep, somente as coordena-
ções dos cursos podem determi-
nar quem está apto a ser chama-
do para a prova. Quem se enqua-
drar, mas não for chamado, se-

gundo o órgão, pode “ser dispen-
sado por erro administrativo”.

A partir deste ano, além dos
formandos, os alunos do penúlti-
mo período passaram a ser con-

vocados. A mudança foi anuncia-
da após o Estado revelar, em
março deste ano, que o MEC ha-
via recebido uma denúncia em
2009 que acusava a Universida-
de Paulista (Unip) de selecionar
apenas os melhores alunos para
fazer a prova. Estudantes com
desempenho acadêmico de mé-
dio para baixo ficariam com no-
tas em aberto na época das inscri-
ções para o Enade.

Investigação. Com 200 mil alu-
nos, a Unip apresentou melho-
ras surpreendentes nas notas de
alguns cursos. Em Nutrição, por

exemplo, a nota subiu 207%
no Enade de 2007 para o de
2010, muito acima da melho-
ra na média nacional, de 25%.
Após a denúncia, outras 30 ins-
tituições começaram a ser in-
vestigadas pelo MEC. O resul-
tado da auditoria ainda não
foi divulgado pelo ministério.

Nos resultados de 2011 do
Índice Geral de Cursos (IGC)
anunciados na semana passa-
da, a Unip subiu do patamar 3
(mediano), em 2010, para o 4
(excelência). Boa parte da no-
ta é composta pelo desempe-
nho dos formandos no Enade
e a ascensão ocorreu exata-
mente no período em que a
instituição se envolveu nessa
polêmica. / J.E. e L.B.

O Centro Paula Souza reali-
zou ontem a seleção de alunos
para as Faculdades de Tecno-
logia do Estado de São Paulo
(Fatecs). A prova tinha 54
questões objetivas e uma reda-
ção. A primeira lista de aprova-
dos sairá no dia 17 de janeiro.

Mais de 56 mil estudantes es-
tão inscritos e disputam 12.315 va-
gas em 65 cursos – o de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas é
o mais concorrido, com relação
de 18,83 candidatos por vaga na
Fatec Zona Leste, na capital.

Dos 54 testes, 9 eram multidis-

ciplinares e 5 de raciocínio lógi-
co. Os 40 restantes versavam so-
bre as 8 matérias do núcleo co-
mum do ensino médio. Para o
cursinho Objetivo, o exame abor-
dou conteúdos básicos. “O alu-
no consegue fazer a prova com
tranquilidade se tiver domínio
das matérias”, diz a coordenado-
ra Vera Lúcia da Costa Antunes.
“São questões originais e bem fei-
tas.” O tema da redação foi a ade-
quação dos homens a um merca-
do de trabalho que vem sendo

ocupado por robôs.
Ontem também foi aplicado o

vestibular para os cursos de Ad-
ministração de Empresas (200
vagas) e Administração Pública
(50 vagas) da FGV-SP. Pela ma-
nhã, os estudantes resolveram
60 testes de matemática, língua
portuguesa, língua inglesa e
Ciências Humanas. Para o Obje-
tivo, a prova “seguiu o padrão”.
“As questões de inglês eram difí-
ceis, com vocabulário econômi-
co e alternativas em inglês”, diz

Vera Lúcia. “Isso não assusta o
candidato pois já se espera que
ele tenha um padrão mais alto.”

À tarde os candidatos de Admi-
nistração de Empresas fizeram
dez questões discursivas de ma-
temática que privilegiaram a par-
te de matemática financeira.

Já quem prestou para Adminis-
tração Pública respondeu a cin-
co questões de história e geogra-
fia. E na prova sobre o “Brasil
contemporâneo” tiveram de es-
crever uma redação analisando

argumentos favoráveis e con-
trários ao Bolsa Família.

Os candidatos dos dois cur-
sos também fizeram uma re-
dação com o mesmo tema: a
tendência à criação de um
mundo de “conformistas mi-
mados”, ideia apresentada
por um artigo do colunista do
The New York Times Roger
Cohen. O gabarito e a resolu-
ção das provas serão divulga-
dos na quarta-feira. O resulta-
do final sai em 11 de janeiro.

● Dados divulgados na semana
passada mostraram que um ter-
ço das faculdades brasileiras foi
reprovado na avaliação do MEC.
Elas obtiveram nota 1 ou 2, consi-
deradas insuficientes, no Índice
Geral de Cursos (IGC).

O IGC das instituições é com-
posto pela pontuação dos alunos
concluintes de todos os cursos
no Enade, equivalente a 55% da
nota, pela titulação dos professo-
res e seu regime laboral (15% a
30%), e pelos índices de infraes-
trutura e organização didático-pe-
dagógica da instituição (15%).

Apenas 16 faculdades alcança-
ram a nota máxima, 5, todas da
região Sudeste. A primeira da
lista é a Escola Brasileira de Eco-
nomia e Finanças, instituição par-
ticular do Rio. A melhor pública
foi o Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica (ITA).

O ministro Aloizio Mercadante
disse que as instituições reprova-
das serão punidas. Um conjunto
de medidas será anunciado nes-
ta semana. Já está definido que
as instituições com avaliações
ruins (nota 1 e 2) ficarão de fora
dos programas de financiamento
público, como ProUni e Fies.

Nos cálculos de 2011 divulga-
dos na semana passada, houve
duas mudanças: a primeira é o
uso do Enem como nota inicial
dos graduandos. Até 2010, calou-

ros e formandos faziam o Enade
e a fórmula considerava os dois
rendimentos para calcular o
aprendizado acumulado. Agora,
o Enem substitui a nota inicial.

A outra alteração é o valor da
titulação. O quesito de professor
com doutorado perdeu peso,
mas aumentou o valor para o do-
cente com mestrado e dedicação
integral. Assim, a proporção de
professores com doutorado caiu
de 20% para 15% da nota.

Em sua avaliação. Mercadante
considerou que os dados positi-
vos se sobrepõem aos negativos
e criticou o desinteresse de parte
da comunidade acadêmica pelo
exame do Enade. “Quando o estu-
dante não participa do Enade pre-
judica o próprio diploma e pune
sua biografia”, afirmou.

PRIMEIRA COLOCADA

Exclusões são feitas de propósito, segundo associação

Fatecs e FGV aplicam
provas de vestibular

Alunos culpam escolas
por perderem o Enade
Formandos que não fizeram a prova entram na Justiça para obter diploma, com o
argumento de que não foram avisados pelas faculdades sobre realização do exame

4,66
foi a nota da faculdade particular de Odontologia São Leopoldo
Mandic, a melhor classificada do Estado (nota vai de 1 a 5)
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das 30 melhores instituições de
ensino superior estão em SP

}

MEC reprova
uma em cada três
faculdades do País

Desempenho. O Enade avalia o aprendizado dos formandos e compõe o Índice Geral de Cursos, nota que o MEC atribuiu às instituições de ensino superior

Júlio Ettore
Luciano Botinni Filho
ESPECIAL PARA O ESTADO

Multiplicam-se no País os ca-
sos de alunos que ficam de fo-
ra do Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes
(Enade) por falhas adminis-
trativas de suas instituições
de ensino superior e que, por
isso, acabam não recebendo
seus diplomas.

O Ministério da Educação
divulgou na semana passada
o Índice Geral de Cursos
(IGC) de 2.136 universidades,
faculdades e centros universi-
tários, que serve como termô-
metro da qualidade do ensino
superior no País. Mais da me-
tade desse indicador é cons-
truído com base na perfor-
mance dos alunos de gradua-
ção no Enade, que deve ser fei-

to por todos os formandos.
A inscrição dos estudantes na

prova é uma responsabilidade
das faculdades, mas algumas
não o fazem por má-fé, na opi-
nião do consultor jurídico da As-
sociação Brasileira de Mantene-
doras de Ensino Superior (Ab-
mes), Gustavo Fagundes (mais
informações nesta página). Os
cursos avaliados mudam a cada
ano e o estudante que não faz a
prova no período correto não po-
de pegar o certificado de conclu-
são da graduação.

O Estado apurou problemas
em pelo menos sete instituições.
Uma delas é a UniRadial, em São
Paulo, pertencente ao Grupo Es-
tácio. Após concluir Ciências
Contábeis em 2009, Michel de
Araújo Pereira percebeu que não
havia recebido as instruções pa-
ra fazer o Enade. “Tinha bastan-
te gente na mesma situação na
faculdade inteira”, diz. Depois
de conversar com a secretaria da
faculdade, ele foi dispensado da
prova,mas só conseguiu regulari-
zar a situação e receber o diplo-
ma em agosto deste ano.

Por meio de sua assessoria, a
UniRadial diz que o Manual do
Enade 2009, elaborado pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), não
obrigava o envio de comunica-
ções pelo correio aos inscritos –
o que caberia ao próprio Inep,
segundo o manual.

Em nota, a UniRadial garan-
te que divulgou a lista de ins-
critos na faculdade. “Se a
maioria dos alunos compare-
ceu, é um grande indício de
que a lista foi devidamente di-
vulgada e que a falha foi do alu-
no, que não verificou a lista.”

A Justiça já decidiu a favor
de alunos com a mesma recla-
mação. O advogado Sérgio Va-
lente venceu três casos contra
instituições de ensino, apon-
tando principalmente a falta
de comunicação entre elas e
os inscritos no exame. “O alu-
no não pode cumprir uma
obrigação que ele não sabia
que era dele. Ele tem de ser
avisado”, argumenta.

Ganho de causa. O Ministé-
rio Público Federal também
tem atuado no assunto. A Jus-
tiça já garantiu o diploma de
estudantes das Universida-
des Federais do Amazonas e
de Santa Maria, no Rio Gran-
de do Sul, após terem faltado à
prova. No Espírito Santo, o
Tribunal Regional Federal da
2.ª Região confirmou, em ju-
nho, uma decisão que obriga o
Inep a expedir o diploma em
casos comprovados de falha
das instituições.

A sentença teve como base
uma ação civil pública ajuiza-
da pelo MPF em 2009. “Entra-
mos com a ação porque rece-
bemos uma reclamação de
uma turma inteira de forman-
dos que não foi informada so-
bre o Enade”, diz o procura-
dor da República no Espírito
Santo, André Pimentel Filho.

De acordo com a assessoria
do MPF, a faculdade que não
informou os alunos foi a Está-
cio da capital, Vitória. A facul-
dade diz, por meio de sua as-
sessoria, não ter conhecimen-
to das reclamações e também
alega que não tinha obrigação
de enviar material informati-
vo aos alunos no Enade 2009.

Sem foto. A regularização da
situação não é um caminho fá-
cil para os estudantes. Hamil-
ton Ferreira Junior terminou
o curso de Psicologia em de-
zembro de 2011, mas não pôde
colar grau com a turma do
Centro Universitário Celso
Lisboa, no Rio. Tentou uma or-
dem judicial para receber o di-
ploma com os colegas, mas
não ganhou.

Agora, com o diploma ga-
rantido, ele discute na Justiça
um pedido de indenização de
R$ 31 mil. “Saí do Nordeste pa-
ra estudar e queria dar uma fo-
to para os meus pais da forma-
tura, mas não tive isso.”

A assessoria do Centro Uni-
versitário Celso Lisboa afir-
ma que, na época da prova, em
2006, não tinha a obrigação
de informar os convocados.

MEC mudou regra de
convocação este ano
para evitar que as
instituições vetem
alunos mais fracos

● Edição 2012

587.358
estudantes se inscreveram na
edição 2012 do Enade. Eles são
alunos de 1.871 instituições
de ensino superior do País,
entre faculdades, centros
universitários e universidades
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 101 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




