
A Contee entende que existe de fato a necessidade urgente de se 

fortalecer a capacidade do MEC em cumprir o seu papel de supervisionar 

e fiscalizar e criar condições para os ciclos avaliativos da educação 

superior. Destacamos alguns fatores que levam a esta necessidade: 

1- O Tamanho do sistema: mais de 2 mil instituições e mais de 5 mil 

cursos de graduação somente presenciais. Todos os cursos 

presenciais e a distância das instituições precisam de autorização, 

credenciamento e recredenciamento. 

2- Foi criada a secretaria de regulação do MEC cujo objetivo foi dar 

maior suporte a estas tarefas, mas pelos problemas e complexidade 

do sistema, somente esta secretaria não esta dando conta. 

3- O Inep, que dá suporte e operacionaliza a avaliação sob a 

responsabilidade da Conaes e Sinaes, elabora e aplica o Enade, o 

Enem, qualifica os avaliadores e supervisiona o banco de 

avaliadores e compõe as visitas in loco. Com a criação da autarquia 

o Inep ficaria apenas com o Enem.  

4- Hoje praticamente 60% dos cursos e das instituições de educação 

superior possuem IGC menor que três e a nota de avaliação 

institucional menor que três, o que leva à necessidade de 

supervisão e acompanhamento dos termos assinados pelas 

instituições. Ou seja, a pouca qualidade leva à necessidade de maior 

presença e supervisão por parte do Estado. 

Muitos são os pontos positivos contidos na lei, no entanto a Contee 

destaca os seguintes como os mais significativos:  

a) Como já dissemos, maior capacidade de supervisão e 

acompanhamento dos processos por parte do MEC. 

b) Na lei aparece um parágrafo único do art.  3º que enfatiza que para 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento se 

exigirão certidões de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) 

e certidões de regularidade  perante a seguridade social, fundo de 

garantia e justiça do trabalho. A Contee considera estas exigências de 

extrema importância porque compreende que instituições de educação 

precisam ter certidões de regularidade. 



c) Artigo 3º parágrafo XII – aprovar previamente aquisições, cisões, 

transferência de mantença, unificação de mantidas ou 

descredenciamento voluntário das instituições. Desde 2005 estamos 

vivendo uma grande mudança no sistema de educação superior com a 

mudança de várias instituições para o capital aberto que são 

compradas por grupos financeiros nacionais e internacionais  

nacionais, que abrem o capital destas instituições na bolsa de valores. 

Não existe nenhuma lei no Brasil que regule este tipo de fusão e 

aquisições na educação superior. 

As instituições são incorporadas ao grupo, que altera todo o corpo 

docente, demite os mestres e doutores, muda todo o projeto 

pedagógico dos cursos que tinham sido autorizados pelo MEC nos 

parâmetros anteriores. Estas mudanças ocorrem sem que o  MEC 

tenha conhecimento e o mesmo ocorre com mudança de mantença 

que também não é alterada no E-MEC. Consideramos, portanto, de 

muita importância à inclusão deste parágrafo na lei. 

d) Regulamenta as taxas e penalidades e multas para o 

descumprimento dos termos de conduta assinados pelas instituições 

quando mal avaliadas, seja institucionalmente ou nos cursos. 

Destacamos o que consideramos como pontos negativos na lei: 

a) Não podemos confundir  avaliação com regulação. A lei do Sinaes é 

uma lei de Estado e trata da avaliação da educação superior. A 

avaliação deve estabelecer os parâmetros de qualidade e a 

concepção de  avaliação. A avaliação, portanto vai além do que é 

exigência legal, ela indica critérios de qualidade. O MEC vinculou a 

avaliação às exigência de regulação, no entanto os ciclos avaliativos 

previstos na lei do Sinaes devem ocorrer independentes da 

regulação; é uma exigência do Estado brasileiro que o sistema de 

educação passe por avaliação de qualidade a cada três anos. A 

avaliação se dá pela autoavaliação, pela avaliação do aluno, e pela 

avaliação da instituição. A Conaes é a comissão responsável por 

decidir por uma concepção de avaliação, elaborar os parâmetros 

teóricos e filosóficos desta concepção, aprovar os critérios que 



compõem todos os elementos da avaliação e construir os 

instrumentos, elaborar os critérios dos avaliadores. O Inep tem por 

função, depois das decisões da Conaes, de operacionalizar a 

avaliação. Na proposta da autarquia, a avaliação passa a ser de 

responsabilidade da Conaes, mas dentro da autarquia. Inclusive 

alterando a composição da Conaes e mudando a forma como tem 

sido presidida. Consideramos isto um erro. A Conaes é um órgão de 

Estado e não de Governo, e a avaliação não pode estar vinculada na 

autarquia pela regulação, muito menos a Conaes deve ser presidida 

por um membro da autarquia. A Conaes é comissão independente e 

paritária.   

b) É necessário achar um ponto de equilíbrio nas atribuições do 

Conselho Nacional de Educação e da nova autarquia. Da forma 

como está na proposta de lei, as atribuições atuais do Conselho 

Nacional são simplesmente retiradas. 

c) Temos grande preocupação que durante o debate deste PL os 

empresários de educação se aproveitem para criarem, no bojo do 

debate, uma agência reguladora. Este tem sido um objetivo 

perseguido pelos empresários que não querem se submeter aos 

critérios de avaliação que atualmente estão em vigora pela 

implementação do Sinaes e que não querem que se aumente a 

capacidade de fiscalização, acompanhamento e supervisão do MEC.   

Algumas emendas feitas ao PL já perseguem claramente este objetivo. 


