
MEC estuda fim de nota para Universidade 
Antônio Góis escreve para a 'Folha de SP':  
 
Proposta de comissão anula fórmula do provão, que classificava faculdades por conceitos, e acaba 
com obrigatoriedade de exame 
 
A comissão montada pelo Ministério da Educação para sugerir mudanças no sistema de avaliação 
do ensino superior brasileiro propôs nesta terça-feira, ao apresentar seu relatório final, que não 
seja mais divulgado nenhum conceito ou nota do resultado da avaliação de cada curso superior.  
 
Na prática, a proposta põe um fim no provão, exame que distribui conceitos que variavam de A a 
E de acordo com a nota média de formandos de cada curso submetidos a uma prova. O exame 
havia sido implantado em 1996.  
 
Também mudaria a forma como são apresentados os resultados de outro ponto central da atual 
estrutura de avaliação, criada no governo passado: a análise das condições de oferta.  
 
Essa análise é realizada por técnicos indicados pelo MEC, que visitam as instituições e dão 
conceitos sobre o corpo docente, as instalações e o projeto didático-pedagógico.  
 
Todas as propostas de mudanças foram apresentadas anteontem ao ministro Cristovam Buarque. 
Ontem, ele disse que enviará o relatório final para as comissões de Educação da Câmara dos 
Deputados e do Senado, para que sejam debatidas publicamente.  
 
Tramitação  
 
Para que as modificações sugeridas virem realidade, será preciso transformá-las em lei, já que o 
sistema de avaliação atual foi criado a partir de uma lei sugerida pelo MEC, na gestão de Paulo 
Renato Souza, e aprovada no Congresso.  
 
O fim da divulgação de conceitos e notas é uma das propostas de modificação na estrutura de 
avaliação do ensino superior. Todo o sistema proposto ganhou o nome de Sinaes (Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior).  
 
A proposta é que, dentro do Sinaes, continue havendo um exame, que, assim como ocorre com o 
provão, seria feito com os alunos. Ele se chamaria Paideia (Processo de Avaliação Integrada do 
Desenvolvimento Educacional e da Inovação da Área) e passaria a ser realizado por amostragem, 
em vez de ser obrigatório para todos os alunos formandos dos cursos.  
 
Ele também seria feito em duas etapas, analisando a turma do segundo ano e a que estiver 
concluindo o curso. Dessa maneira, seria possível avaliar a evolução do estudante.  
 
Os resultados do Paideia, no entanto, não serão divulgados por curso ou instituição. Ou seja, não 
será mais possível saber, por exemplo, se o curso de administração de uma determinada 
instituição de ensino teve uma pontuação alta ou baixa.  
 
Em compensação, será possível, segundo a comissão, avaliar a qualidade do ensino em 
determinada área. Será possível dizer, por exemplo, como está o nível de conhecimento dos 
estudantes de administração do Brasil.  
 
Repercussão  
 
Após a divulgação do relatório, o presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes), Gustavo 
Peta, elogiou as propostas: 'Sempre fizemos oposição ao provão, mas nunca fomos contra a 
avaliação. A UNE não vai fazer boicote ao novo modelo de avaliação'.  



 
O ex-ministro da Educação Paulo Renato Souza (1995-2002), pai do atual sistema de avaliação do 
ensino superior, tachou a proposta de 'pacto de mediocridade'.  
 
'Acabou o sistema. Essa avaliação por área [e não com conceitos divulgados de cada curso] é 
bobagem, não tem sentido nem relevância e tira a seriedade do exame', disse o ex-ministro, hoje 
consultor na área de educação.  
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