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 Reitor da FEI participa de Seminário Internacional do INEP sobre
Avaliação na Educação Superior 
 O evento aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro, em Brasília (DF), onde o reitor do Centro
Universitário FEI, Prof. Dr. Fábio do Prado foi convidado para participar de uma das mesas redonda
do evento. 

A Avaliação da Educação Superior foi o tema do Seminário Internacional promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nos dias 30 e 31 de outubro, em Brasília (DF), onde o reitor do Centro Universitário FEI, Prof. Dr.
Fábio do Prado foi convidado para participar de uma das mesas redonda do evento.

Foram mais de 500 convidados, entre membros de instituições de ensino, do ministério da educação e demais órgãos ligados a
educação superior, que estiveram reunidos para fazer uma reflexão crítica sobre a Avaliação da Educação Superior em suas
diferentes frentes: contribuição dos sistemas de avaliação para garantia da qualidade da educação; integração entre as avaliação
interna e externa; medidas de qualidade da educação superior; Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudantes (Enade)
e Indicadores de Qualidade.

O seminário internacional contou com uma intensa programação, e no segundo e último dia do evento o professor Fábio do Prado foi
um dos convidados, representando o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB - para compor a mesa redonda “O
papel do Enade e dos Indicadores na Indução da Qualidade na Educação Superior”, juntamente com representantes da SESU,
SERES, CNE, ABMES.

Entre as contribuições do professor Fábio, reitor da FEI e vice-presidente da CRUB, destacou em sua fala “a importância das IES
terem um referencial mínimo de Qualidade, considerando as dimensões continentais de nosso País - são 30.000 cursos avaliados a
cada três anos; o respeito à diversificação de modelos e vocação das instituições; a garantia de uma abordagem sistêmica, que não
se estruture num modelo único de Qualidade; e a necessidade de permanente atualização dos indicadores, de modo que as
inovações acadêmicas possam ser identificadas e valorizadas”.

Particularmente, mostrou ainda preocupação quanto ao caráter conteudista do processo, com peso excessivo à prova ENADE; a
inexistência de indicadores de acompanhamento da produção e realização profissional dos egressos; bem como a eficiência do
indicador IDD: “da forma que este índice é atualmente calculado, questiona-se se ainda é capaz de avaliar o valor agregado aos
alunos durante sua passagem pela universidade”.

Outro item enfatizado pelo Prof. Fábio foi a corresponsabilidade dos estudantes no processo avaliativo: “é fundamental para o
sucesso do sistema de avaliação que as responsabilidades sejam devidamente compartilhada entre instituições e estudantes. E neste
ponto, retomamos a antiga reivindicação das IES de se registrar a nota ENADE nos históricos escolares”.

O evento realizado em Brasília é o destaque no calendário comemorativo do Projeto Inep 80 anos. A presença de educadores e
pesquisadores institucionais, além dos agentes da Educação Superior no debate tinha como objetivo apontar novas reflexões e
caminhos, agregando mais valores e eficiência às atribuições do Inep e suas responsabilidades nesse segmento educacional em
nosso país. O Seminário Internacional é uma realização do Inep, por meio da Diretoria de Avaliação da Educação Superior (Daes) em
parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).
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