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Notas irão de zero a 100; conceitos anteriores impediam comparação entre áreas 
 
O Provão deve deixar este ano de classificar cursos pelos conceitos de A a E, como faz desde 
1996. O exame, que avalia formandos do ensino superior, será realizado no dia 8 de junho por 
cerca de 470 mil estudantes.  
 
A intenção do Ministério da Educação é divulgar as notas diretamente, numa escala de 0 a 100. 
Até agora, o conceito A, B, C, D ou E de cada curso era estipulado a partir de um cálculo com a 
média geral da área avaliada.  
 
"A impressão que dá é a de quem tirou A é muito bom", diz o presidente do Instituto Nacional de 
Pesquisas e Estudos Educacionais do MEC (Inep), Otaviano Helene. Os avaliadores dão o conceito 
a partir do agrupamento das notas de todos os cursos. Se o conjunto é muito fraco, o resultado 
passa uma idéia errada do desempenho conseguido. A afirmação do presidente do Inep é mesma 
de vários críticos do Provão desde a sua criação. "Os gestores e a população em geral precisam 
conhecer a realidade desses cursos", diz Helene.  
 
O sistema atual permite que os conceitos signifiquem desempenhos diferentes, dependendo da 
área. Em Medicina, por exemplo, o conceito A foi dado em 2002 para os cursos que tiveram nota 
acima de 52, na escala de 0 a 100, e em Engenharia Civil, acima de 33,7 (ver gráfico). Isso 
porque a média geral dos alunos do total de cursos de Medicina do País foi superior à dos de 
Engenharia Civil. Com a divulgação da nota de maneira direta, a média geral não influenciaria em 
nada.  
 
 "Agora, com o amadurecimento do processo de avaliação, não vejo problemas em divulgar as 
notas (de 0 a 100)", diz uma das principais responsáveis pela criação do Provão na gestão do ex-
ministro Paulo Renato Souza, Maria Helena Guimarães de Castro. Segundo ela, já no ano passado 
as discussões no Inep e na cúpula do MEC caminhavam para que se mudasse a divulgação das 
notas do exame. No entanto, Maria Helena afirma que o objetivo do Provão foi sempre o de fazer 
comparações. "Ele indica quais são os melhores e quais são os piores. Ele não diz que um curso A 
é muito bom e todos devem ser iguais a ele."  
 
"Acho mais justo o critério de 0 a 100. Além disso, professores e alunos estão mais acostumados 
a entender notas nessa escala", diz a presidente da Associação Nacional das Faculdades e 
Institutos Isolados (Anafi), Naira Amaral. Apesar disso, ela acredita que o desempenho dos alunos 
não vai mudar enquanto eles não tiverem compromisso com a realização da prova. "É preciso 
mudar a lei e tornar obrigatória a publicação da nota no diploma."  
 
Segunda vez - Se a mudança em estudo no Inep se efetivar, não será a primeira vez que a 
divulgação das notas do Provão será alterada. Até 2001, os conceitos eram distribuídos de 
maneira pré-fixada: em cada área, 12% deles ficavam com nota A; 18% com B; 40% com C; 
18% com D e 12% com E. Reclamações de educadores e representantes de instituições de ensino 
superior acabaram levando o MEC a adotar o modelo atual, que utiliza o mecanismo de desvio-
padrão.  
 
Na opinião de Helene, com a nova alteração, seriam considerados bons os cursos que tivessem 
notas próximas de 70 ou 80. "Acho difícil algum conseguir tirar nota 100."  
 
Na aplicação da prova deste ano, segundo o presidente do Inep, a única novidade será a inclusão 
de mais perguntas no questionário socioeconômico que o formando preenche. Além das 58 
questões sobre a estrutura da instituição, planos de ensino, exigência do curso e condições 



pessoais do aluno, será abordada a área social. Haverá 11 itens sobre, entre outros temas, o 
trabalho comunitário dos estudantes e a relação do curso com problemas sociais brasileiros.  
 
O Provão vai avaliar aproximadamente 6.500 cursos em 26 áreas. Os resultados saem no segundo 
semestre.  
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