
Comissão começa a discutir critérios de avaliação do Ensino Superior 
Susan Faria 
 
A comissão especial que vai apresentar propostas, subsídios e critérios para reformular o sistema 
de avaliação da Educação Superior reúne-se em Brasília, nos dias 13 e 14 próximos. Instalada na 
terça-feira, dia 29 de abril, pelo ministro Cristovam Buarque, é formada, em sua maioria, por 
representantes de universidades públicas e privadas do País.  
 
Ainda na reunião do dia 29, a comissão traçou sua agenda de trabalho e estratégias de 
funcionamento. No próximo encontro vai conhecer melhor as avaliações do ensino superior, feitas 
pelo MEC, como o Provão e as condições das instituições para credenciamento e 
recredenciamento, autorização de cursos superiores e de pós-graduação.  
 
“Vamos ter um olhar macro da situação existente e tomar conhecimento desta sistemática 
adotada desde a gestão passada”, explica o coordenador executivo da comissão, Daniel Ximenes. 
Com 17 membros, a comissão é presidida pelo professor José Dias Sobrinho, da Universidade de 
Campinas (Unicamp) e tem representantes das universidades, da Secretaria de Educação Superior 
(SESu), do Instituto Nacional de Pesquisas (Inep) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes).  
 
No dia 13, a reunião do grupo começa às 10h30 e prosseguirá até às 18h30, no terceiro andar do 
MEC. No dia 14, ela se realizará das 8h30 às 17h, no mesmo local. Além dos encontros, os 
membros da comissão farão intercâmbio diário, utilizando recursos virtuais. Serão promovidas, 
também, audiências para ouvir alunos, professores e funcionários das instituições de ensino 
superior e membros da sociedade.  
 
Importância – Ao criar a comissão especial, o ministro Cristovam Buarque disse que quer uma 
avaliação completa e constante do sistema de Educação Superior do Brasil. “Temos de avaliar se o 
que a universidade produz serve e, se serve, para quem”, afirmou. O ministro quer saber, por 
exemplo, se a universidade brasileira está na vanguarda da criação do pensamento, se está 
cumprindo o papel de divulgadora do conhecimento e se é um instrumento de facilidade para o 
aluno adquirir emprego e ser profissional.  
 
“A Universidade é um instrumento de construção de um mundo melhor, ou não é? A universidade 
está ligada ou não com as exigências sociais? Ela é fechada ou é aberta às necessidades sociais?” 
Indaga o ministro. Na sua opinião, nada funciona bem, se não for avaliado. “É um contra-senso o 
funcionamento sem avaliação”.  
 
A idéia, segundo o ministro, é avaliar não apenas as unidades do ensino superior, mas as diversas 
partes – federais, estaduais, particulares, universidades corporativas e centros universitários – e a 
relação deste sistema com outros centros. “Temos de pensar também como avaliar o aprendizado 
do aluno, o ensino e a produção do professor”.  
 
Provão - Cristovam lembrou que há muitos estudantes, hoje, que não querem entrar na 
universidade ou que saem dela antes de terminar o curso, “uns por falta de dinheiro para pagar, 
mas, muitos, porque não agüentam a universidade como ela é, mas, ao mesmo tempo, porque 
não vêem futuro no que ela lhes oferece”.  
 
De acordo com ele, enquanto não houver um novo método, o MEC continuará a avaliação das 
universidades e seus cursos realizando o Provão. “É melhor mantê-lo e daqui a algum tempo 
substituí-lo por um método mais completo. Se vocês acharem, podem até absorver parte do 
Provão como parte do método mais geral. Eu não tenho preconceito contra isso, mas não se pode 
limitar a esta prova com os alunos”, afirmou.  
 



Enquanto reitor da Universidade de Brasília, Cristovam Buarque criou um centro de avaliação, o 
Centro de Auditoria da UnB. “Eu não me conformava que os auditores de contabilidade passassem 
o tempo todo infernizando a vida da gente para saber se um ‘real’ foi gasto diferente, e ninguém 
fazia auditoria do produto da universidade”, disse.  
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