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om as novas regras do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies),
as Instituições de Educação
Superior (IES) devem colocar
como meta de gestão a nota 5 no Conceito Preliminar de Curso (CPC) dos seus
cursos de graduação. Tal meta é possível? Como fazer para alcançá-la? Como
aproveitar a oportunidade para uma
melhoria efetiva nos processos de gestão
do ensino e da aprendizagem?
Vamos refletir sobre essas perguntas,
propondo sugestões para responder a
elas, sem deixar de levar em conta a sustentabilidade das IES.
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Se fizermos alguns exercícios com a
média ponderada usada para calcular o
CPC, poderemos alcançar a nota 5, atribuindo notas para oito indicadores, conforme quadro ao lado.
Analisando essa tabela de notas para os
indicadores, apresentaremos as dificuldades para uma nota 5 e algumas sugestões de como enfrentá-las.
Nos indicadores da dimensão Desempenho dos estudantes, Enade e IDD, a IES
deve buscar uma nota, pelo menos, igual
a 4. Para isso, a gestão do curso precisa
examinar seus processos, observando
algumas estratégias fundamentais:

Nos indicadores da dimensão Percepção discente sobre as condições do
processo formativo, temos 42 questões a que os alunos respondem no
questionário do estudante do Enade.
Antes, eram apenas duas. Com esse
grande número de questões, a gestão
delas deve ser muito mais cuidadosa.
Como vemos na nossa tabela de notas,
nos três indicadores dessa dimensão a
nota deve ser 5. Estudar atentamente
essas questões e suas implicações na
gestão do curso torna-se imprescindível para se alcançar essa nota máxima.

Nos indicadores da dimensão Corpo docente,
a gestão do curso poderá adotar algumas das
seguintes sugestões:

Muitas dessas questões, com já dissemos, têm forte impacto na proposta
pedagógica do curso, exigindo inclusive formas ativas de aprendizagem.
Novas metodologias de aprendizagem, com o uso de novas tecnologias,
passam a ser obrigatórias, uma vez
que se precisa de nota máxima nesses
indicadores.
Cabe agora destacar a necessidade de
se conhecerem as médias nacionais
para todos os oito indicadores em
análise.
Como posso saber quantos docentes
mestres ou doutores devo ter no curso
para alcançar a nota 5 ou a nota 3? A
mesma pergunta vale para todos os
outros indicadores. Para responder a
elas, deve-se trabalhar com os resultados dos oito indicadores de todos os
cursos do País, já que a nota é calculada pela distribuição estatística dos
valores coletados de todos os cursos
do Brasil.
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Em síntese, precisamos de gestores
bem capacitados em todos os componentes do processo de ensino-aprendizagem e que também saibam
trabalhar para alcançar os melhores
resultados possíveis. 

