
Governo vai estudar mudanças para os cursos superiores  

Daniela Tófoli 

Comissão mandará propostas a Cristovam Buarque para criar um controle mais rígido sobre os 
novos cursos e coibir problemas como os mostrados ontem pelo JT, que revelou a atuação de 
faculdades clandestinas na capital  

O ministro da Educação, Cristovam Buarque, vai receber no fim do mês propostas para mudar o 
sistema de autorização de novos cursos superiores. A Comissão Especial de Avaliação da 
Educação Superior, organizada pela Secretaria de Educação Superior (SESu) do (MEC, está 
analisando o atual sistema de credenciamento das faculdades brasileiras e enviará sugestões para 
tornar o processo mais rigoroso.  

Ontem, o JT mostrou que faculdades clandestinas atuam na capital. Sem ter autorização do MEC, 
elas fazem vestibulares do tipo todo-mundo-passa e abrem cursos que não têm validade. A 
repórter fez o vestibular em duas delas e, mesmo com o resultado abaixo do esperado, foi 
aprovada.  

A comissão da SESu foi criada a pedido do próprio ministro e começou a trabalhar em 29 de abril.  

“O grupo que está propondo as novas políticas de avaliação vai concluir seus trabalhos no fim de 
agosto”, diz o secretário de educação superior, Carlos Roberto Antunes dos Santos. “E, com base 
na avaliação do sistema atual, ele está revendo os critérios de autorização de novos cursos e o 
credenciamento de novas instituições.”  

Com 20 integrantes, a comissão é presidida pelo professor aposentado da Universidade de 
Campinas (Unicamp) e doutor em Educação José Dias Sobrinho e já ouviu mais de 40 
representantes da sociedade civil, como dirigentes de faculdades, representantes de docentes e a 
UNE, em três reuniões públicas. “Fizemos um diagnóstico das avaliações que existem hoje no 
ensino superior e, a partir daí, estamos propondo melhorias”, explica Sobrinho. “Existem 
fragilidades no sistema de regulação de novos cursos e queremos melhorar.”  

Para ele, falta uma maior integração entre esse processo de regulação e a avaliação final da 
faculdade, que hoje ocorre por meio do Exame Nacional de Cursos (o Provão). Além de sugerir 
caminhos para a autorização de cursos, a comissão está debatendo o fim do Provão e suas 
mudanças. “Se o Provão acabar, tem de ser substituído por outro sistema que avalie a rede”, diz 
o presidente da comissão. “Entendemos que a avaliação é necessária, só precisamos ver se o 
sistema atual está cumprindo seus objetivos.”  

Sobrinho explica que o grupo não está analisando a necessidade nem o formato dos vestibulares, 
também obrigatórios pela Lei de Diretrizes e bases da Educação. “A seleção é necessária, porque 
o aluno precisa ter o mínimo de condições para cursar um curso superior”, afirma. As propostas 
da comissão serão levadas ao ministro, que decidirá o que coloca em prática ou não.  

Jornal da Tarde on-line - acesso em 14/8/2003 

 


