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Informativo
para o gestor
universitário

T

erceiro Grau nasce com
uma proposta clara: ser
um instrumento de informação eficiente a serviço dos
gestores universitários, executivos
da educação encarregados de gerenciar o funcionamento de Instituições de Ensino Superior (IES) de
todo o País, cujo equilíbrio e arrojo de decisões influenciam a
evolução do ensino superior.
O conteúdo editorial privilegiará artigos de educação e gestão universitária, além de reportagens e entrevistas relacionadas aos projetos
e à atuação da Lobo & Associados,
Consultoria que nos últimos três
anos tem se dedicado a auxiliar as
IES no diagnóstico e na sugestão
de soluções que levem ao aperfeiçoamento de cada instituição.
Terceiro Grau será ainda uma oportunidade para mostrar os mais diferentes trabalhos e estudos desenvolvidos pela Lobo & Associados
para IES de todas as regiões do País
(públicas, particulares, comunitárias
e confessionais) e as opiniões de
gestores sobre os serviços prestados
pela Consultoria.
Acompanhe e participe, por
e-mail, de nossas próximas edições
com comentários e sugestões, contribuições para que este informativo seja uma nova referência para a
gestão universitária.
terceirograu@loboeassociados.com.br

Quantidade de novos
cursos prejudica a
qualidade do ensino?

Página 2

Ano 1  nº 1  Junho 2002

Lobo &
& Associados:
Associados:
compromisso
compromisso com
com aaEducação
Educação

A

Lobo & Associados completa três anos de atividades renovando uma missão: disponibilizar competências
para a elaboração de projetos de Educação com qualidade. Referência nacional em gestão universitária, a
Consultoria já atendeu mais de 250
Instituições de Ensino Superior (IES)
em seus eventos nacionais e cursos
indoor realizados, treinando mais de
1.300 gestores e abordando os temas
que mais interessam e preocupam o
setor.
A avaliação de cursos numa
faculdade paulistana, que apresentava problemas de demanda e baixa aprovação de
alunos, foi o primeiro desafio da Lobo & Associados, em 1999. As alternativas propostas resumiam as possibilidades de melhoria do
ensino e não apenas
uma solução financeira para a instituição.
O respeito adquirido no meio universitário
respalda os professores
Roberto Leal Lobo e Silva
Filho e Maria Beatriz de Carvalho Melo Lobo (foto) na organização de eventos nacionais
e cursos indoor e na ampliação
do serviços de consultoria direta ou
com a participação de outros especialistas, avaliando e propondo as me-

lhores soluções para problemas em Instituições, que agora também serão assistidas on-line. A experiência como
gestores de universidades com autonomia permitiu aos sócios-diretores da
Lobo & Associados compreender as necessidades das IES, quando recorrem à

Cursos Indoor para
treinar equipes e
debater problemas

Programa Lobo´s Best
Avaliação docente
Solutions/on-line
auxilia Toledo a
resolve questões das IES buscar excelência
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uma consultoria, para atingir o compromisso maior das instituições que
é, principalmente, o ensino de qualidade para o aluno, por meio do aprimoramento de suas estruturas e processos acadêmicos e administrativos.
Saiba mais na Página 3
Camila Lacerda
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Provão testa qualidade x quantidade
*Roberto Leal Lobo e Silva Filho e
Antonio Carlos Pinheiro dos Santos
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opinião pública, o meio
acadêmico e a imprensa
costumam afirmar que o
crescimento das instituições e cursos
superiores tem contribuído decisivamente na queda gradativa da qualidade
do ensino superior no País. Para testar
essa e outras questões, igualmente
importantes, utilizamos o Exame Nacional de Cursos (ENC), o Provão,
iniciado em 1996 com três cursos
(Direito, Administração e Engenharia
Civil), como referência de avaliação
comparativa de resultados e nível dos
formandos nos cursos superiores.
Como o curso de Direito, por
exemplo, é de cinco anos, aqueles
alunos que iniciaram o curso antes de
1993 fizeram o primeiro ENC em
1996. São os que chamaremos de cursos antigos. Os que iniciaram em
1996 fizeram o primeiro Provão em
2000. São os cursos que chamaremos de novos e que foram criados já
dentro de uma cultura de avaliação.
Houve um período de profundas
mudanças entre 1993 e 1996, quando o Conselho Federal de Educação
foi sucedido pelo atual Conselho Nacional de Educação (CNE) e aprovou-se a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. Por esta razão, os cursos
deste período serão os intermediários.
Analisamos o comportamento
destes três grupos no ENC de Direito
de 2000 e os resultados são muito distintos: o grupo dos cursos novos teve
um desempenho muito melhor que os
outros dois, com 47,8% de notas A e
B, contra 34,3% dos antigos e 11,3%
dos intermediários (Quadro). Damos
mais ênfase ao conjunto A e B do
que ao D e E devido aos boicotes,

Se o Brasil pretende
comparar-se aos países
mais desenvolvidos,
terá de encontrar
formas de lidar com
este aluno, que é o
aluno possível, real, e
não o aluno ideal

freqüentes na área de Direito, principalmente verificados nos primeiros
anos de implantação do Provão (1996
e 1997).
Fato semelhante acontece na Administração, embora com menos intensidade. Na Engenharia Civil os cursos
novos são, também, muito melhores
que os intermediários, embora não
sejam superiores aos antigos.
Se levarmos em conta os resultados relativos ao ENC de 2001,
embora os critérios sejam ligeiramente diferentes dos anos anteriores,
e considerarmos como novos os cursos que entraram nos exames de
2000 e 2001, verificamos que,
embora os cursos novos estejam em
situação bem melhor que os intermediários, eles já não se situam em
plano superior aos antigos.
A primeira conclusão que os dados sugerem é que os cursos que foram criados a partir de 1996, quando
já existia a expectativa de avaliações e
quando os mecanismos do MEC e do
CNE estavam consolidados, assimilaram a cultura da avaliação tendo, por
isso, mais cuidado na implantação dos
cursos que, conseqüemente, não pioraram em relação aos mais antigos.
Outra conclusão é que, de fato, houve
uma queda de qualidade dos cursos no
período entre 92 e 96, quando o sistema estava em fase de mudança.
Uma terceira conclusão, comparando o desempenho das três áreas, é
que controles dos órgãos de classe na
aprovação de novos cursos, como é o
caso da Ordem dos Advogados do

Brasil (OAB), no Direito, tendem a
fazer com que eles, pelo menos, não
sejam de pior qualidade.
Verificamos ainda que, embora
os dados indiquem que os cursos
novos são melhores, em média, que
os mais antigos, o Provão não
parece estar atuando eficazmente na
melhoria dos cursos já existentes,
uma vez que há pouca mobilidade
na hierarquia dos cursos que passaram por várias avaliações: poucos
cursos que se saíram mal nas primeiras avaliações reagiram e mudaram
de patamar ao longo do tempo.
Boa parte das IES costuma colocar todo o ônus do mau resultado no
ENC em seus alunos. Poucas são as
instituições que se dispõem a fazer uma
autocrítica e buscar, nos resultados
obtidos, um diagnóstico das deficiências do seu próprio ensino, utilizando
o exame como ferramenta de auxílio
para melhorar a qualidade do curso.
Esta postura talvez explique porque o
poder de reação das IES e dos cursos
mal avaliados é tão pequeno.
Concluindo, verificamos que nossa análise contradiz a opinião corrente
de que a criação de novos cursos está
fazendo despencar a qualidade do ensino de graduação. Se a qualidade estiver caindo, isso talvez se deva ao fato
de que mais gente está podendo entrar nos cursos superiores. Há indicadores de que a formação média dos
novos estudantes que ingressam é
menor, tanto nas instituições antigas
como nas novas, já que a seleção passa a ser menos rigorosa em virtude da

Costumam afirmar que
o crescimento das
instituições e cursos
superiores tem
contribuído
decisivamente na
queda gradativa da
qualidade do ensino
superior no País
maior oferta de vagas, sem mudanças
no processo de ensino.
Neste caso, se o Brasil pretende
comparar-se aos países mais desenvolvidos terá de encontrar formas de lidar com este aluno, que é
o aluno possível, real, e não o
aluno ideal.
Outra conclusão importante é que
os mecanismos de controle e credenciamento dos cursos devem estar tendo um efeito benéfico no que diz respeito à qualidade dos novos cursos.
Finalmente, uma palavra de alerta:
este estudo levou em conta somente
os anos de 2000 e 2001 do ENC e será
necessário, para confirmar algumas das
teses apresentadas, que um acompanhamento seja feito ao longo dos próximos anos para observar se serão mantidas as tendências aqui identificadas.
*Roberto Leal Lobo e Silva Filho,
sócio-diretor da Lobo & Associados, e
Antonio Carlos Pinheiro dos Santos,
colaborador da Gazeta Mercantil e
consultor da Lobo & Associados

Lobo & Associados: consultoria de qualidade

A

Arquivo

Equipe reúne
os melhores
especialistas
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A Lobo & Associados valoriza as discussões em
equipe e a construção de projetos em conjunto

ca-se pelo modo como é desenvolvida:
projetos elaborados especialmente para
cada instituição, a partir da discussão
pontual de suas necessidades.
O relacionamento da Unifenas
com consultores especialistas em educação, no nível da equipe Lobo & Associados, tem se revelado extremamente saudável, proporcionando troca de experiências geradoras de oportunas e eficazes transformações, afirma o professor Rogério Ramos Prado, gestor de Extensão e Estudos In-

dependentes da Unifenas. Segundo
ele, o trabalho realizado pela Lobo
para a Universidade sinaliza novas
oportunidades e define algumas
mudanças necessárias para a qualificação dos cursos superiores.
Tudo o que tem sido feito nos garante atualização, proporciona maior
segurança e agilidade nas decisões do
Conselho Gestor e implanta, gradativamente, uma cultura de planejamento,
necessária e favorável na busca de melhores resultados, concluiu.

Experiência une teoria e prática

A

Lobo & Associados pode se
orgulhar de haver consolidado e transformado em
marca registrada a missão de contribuir para a melhoria das políticas e da
qualidade das instituições públicas,
particulares, comunitárias e confessionais nas áreas de educação, ciência
e tecnologia. Para isso, utiliza uma ferramenta de valor inestimável: o paCamila Lacerda

trimônio intelectual de profissionais
com experiência e competência reconhecidas dentro e fora do País.
À eficiência, ética e permanente atualização, a consultoria tem
aliado a capacidade de resolver problemas com soluções que se ajustam às necessidades específicas de
seus clientes. Essas são características de quem consegue unir teoria

Roberto Leal Lobo e Silva
Filho foi vice-reitor e reitor da
Universidade de São Paulo e
reitor da Universidade de
Mogi das Cruzes. Engenheiro
elétrico formado pela PUC do
Rio, conquistou títulos de
mestre, doutor e doutor
honoris causa na
Universidade de Purdue (EUA). Atuou como
professor titular da USP, dirigiu o Instituto de
Física de São Carlos e comandou também o
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e o CNPq,
do Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi
presidente do Comitê Científico do Projeto Alfa
e é membro da Rede Latinoamericana de
Cooperação Universitária.
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e prática na gestão universitária.
A vivência da gestão faz a
diferença a favor de nosso trabalho, afirma Roberto Leal Lobo.
Outro valor que se destaca na postura da Lobo & Associados é a independência. Elaboramos projetos
institucionais compromissados com
a verdade, completa a professora
Maria Beatriz Lobo.

Maria Beatriz de Carvalho
Melo Lobo, especialista em
Administração Universitária
formada pela Florida
International University
(EUA), foi diretora
pedagógica da Universidade
de Fortaleza, onde chefiou os
setores de Planejamento e
Avaliação. Psicóloga, atuou no Instituto de
Previdência do Estado do Ceará, antes de se
dedicar exclusivamente à administração
universitária. Foi assessora acadêmica da
Reitoria e coordenadora de Planejamento da
Universidade de Mogi das Cruzes, onde viria a
ocupar os cargos de vice-reitora e de reitora em
exercício da instituição.

Lobo & Associados dispõe
de time com mais de 40 especialistas em diferentes
áreas que, com sua experiência e reconhecimento profissional, participam
de projetos que colaboram na melhoria do ensino superior. Estou extremamente impressionada com a
transparência e a seriedade demonstradas por toda equipe da Lobo & Associados. É estimulante ter plena liberdade para
propor alternativas, afirma Flávia Piovesan, procuradora do Estado (SP) e professora doutora de Direito Constitucional e Direitos Humanos da PUC-SP.
Na área de Saúde, a Consultoria
desenvolveu um novo modelo de ensino-extensão, coordenado pelo professor doutor Dalmo de Souza Amorim,
livre docente e titular em Clínica Médica da USP e ex-diretor da Faculdade
de Medicina da USP  Ribeirão Preto. O novo modelo representa um
salto estratégico na qualidade do ensino superior, destaca.
Outro diferencial está na Pesquisa
e Desenvolvimento Tecnológico, área
em que a Lobo & Associados conta,
entre outros, com o professor Oscar
Hipólito, doutor em Física pela USP
e pós-doutor em Física pela Universidade da Califórnia (EUA). Reconhecido como um dos mais destacados cientistas brasileiros, Hipólito
tem colaborado com a Lobo na avaliação da Pesquisa e Extensão das IES.
A equipe de consultores da Lobo
& Associados é formada por expoentes das áreas de Humanas, Biomédicas,
Exatas, Pesquisa, Extensão, Pós-graduação e Administração Universitária.
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o completar três anos de
atividades, a Lobo & Associados disponibiliza às Instituições de Ensino Superior (IES) de
todo o País serviços de consultoria
focados na qualidade da educação. A
experiência dos sócios-diretores Roberto Leal Lobo e Silva Filho e Maria
Beatriz de Carvalho Melo Lobo e de
um seleto grupo de especialistas tem
colaborado decisivamente no aperfeiçoamento dos processos de gestão
universitária.
A busca da qualidade e a necessidade de cumprir a legislação levaram as IES a buscar a retaguarda
da Lobo & Associados para a elaboração de Planejamento Estratégico,
PDI  Plano de Desenvolvimento Institucional -, Estatutos, Regimentos,
Planos de Carreira Docente, Avaliação
de Desempenho Docente, Avaliação
de Atendimento e Infra-estrutura,
Avaliação Institucional e de Cursos,
entre outros projetos.
Todos esses trabalhos têm como
referência a experiência em gestão de
universidades com autonomia que os
professores Roberto Lobo e Maria Beatriz acumularam em suas carreiras. A
consultoria prestada pela Lobo desta-

Estou extremamente
impressionada com
a transparência e a
seriedade
demonstradas
por toda a equipe da
Lobo & Associados
Dra.Flávia Piovesan,
profa. da PUC - SP e procuradora do Estado/SP
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Eventos nacionais aperfeiçoam gestores

estão da Unidade Acadêmica, Avaliação, Plano de
Desenvolvimento Institucional, Pesquisa, Pós-graduação,
Extensão, Marketing Educacional e
Gestão Financeira foram alguns dos
temas esmiuçados em seminários nacionais promovidos pela Lobo & Associados, durante os três anos de atividades no mercado.
Nos dois eventos realizados a cada
ano, os consultores adotam uma concepção que difere totalmente dos demais seminários, em que pessoas importantes do País ou do Exterior são
chamadas para abordar um grande tema
ligado à Educação, sem qualquer compromisso de discutir especificidades
relacionadas ao assunto principal.
Nos seminários da Lobo & Associados, o participante recebe a garantia
de que as perguntas contidas no folder
de apresentação serão respondidas, assegura Maria Beatriz de Carvalho Melo
Lobo. Junto com o professor Roberto
Leal Lobo e Silva Filho, ela cuida do desenvolvimento técnico do seminário e
das soluções escolhidas para serem apresentadas aos participantes, frutos de
meses de estudo e preparação.
Outros especialistas são chamados para tratar de segmentos específicos de cada assunto, assim como
são convidados representantes do
Governo, toda vez que o tema abordado envolve aspectos relativos a
políticas governamentais.
Cópias das palestras e dos principais assuntos tratados durante o seminário são entregues aos participantes, no início de cada exposição.
Com isso, eles podem dedicar toda
atenção à apresentação.
A organização e pontualidade têm
sido outra marca registrada dos seminários da Lobo & Associados. Desde a inscrição até a entrega da avaliação pelos

Fotos Arquivo

Professora Maria Beatriz
(no destaque) faz palestra em
seminário nacional da Lobo &
Associados sobre Marketing Educacional

O

participantes, última etapa de cada evento, os horários são cumpridos à risca. Uma
determinação que além de garantir maior
confiabilidade às várias etapas do evento,
também evita a perda de tempo com discussões pouco objetivas.
Não podemos ensinar o que não
praticamos, diz Roberto Lobo, lembrando que a rigidez na administração do tempo é também uma forma de mostrar, na prática, um dos
pontos invariavelmente pregados
durante os seminários.
Profissionais do ensino superior vindos dos mais diferentes estados do País, especialistas em Educação e até consultores têm sido os
freqüentadores que asseguram aos
seminários da Lobo & Associados
alguns dos mais elevados índices de
aprovação nas avaliações, feitas ao
final de cada evento. De todos os
eventos de que participei este foi o que
mais me surpreendeu em termos de
excelência, disse a Professora da
UNIPAC (MG) Rosana Gamonal, que
participou do Seminário sobre Extensão Universitária.
Além de todos esses aspectos,

A Lobo indica o
como. Nossa
instituição estará
implementando o
projeto de Avaliação
Institucional dentro
das orientações
recebidas

Prof. Heleno Antonio Pessoa, pró-reitor
do Centro Universitário Fumec (MG)

outro ponto muito ressaltado nas avaliações tem sido a franqueza com que
tratamos qualquer tema, não importando o seu grau de complexidade. Doa
a quem doer, sempre dizemos o que
pensamos sobre determinado assunto.
Aceitamos eventuais discordâncias,
mas estamos sempre prontos para
mostrar todas as conseqüências que
poderão advir de determinadas situações, garante Roberto Lobo, com a
tranqüilidade e segurança de quem já
teve de decidir - e decidiu - questões
semelhantes durante a administração
de algumas das mais importantes instituições de ensino superior do País.

EVENTOS NACIONAIS DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA DA LOBO & ASSOCIADOS
Workshop: Gestão da Unidade Acadêmica  I
Hotel Hilton - São Paulo (SP)
Avaliação - Média Geral: 9,14
Seminário: Implantação e Administração da Pesquisa
em Instituições Particulares de Ensino Superior
Hotel Hilton - São Paulo (SP)
Avaliação - Média Geral: 9,28
Seminário: Avaliação e PDI como Instrumentos
de Gestão e de Mudança I
Hotel Hilton - São Paulo (SP)
Avaliação - Média Geral: 9,41

Participantes
avaliam os
seminários

Workshop: Avaliação e PDI como
Instrumentos de Gestão e de Mudança II
Flat Parthenon Antares - Mogi das Cruzes (SP)
Avaliação - Média Geral: 9,65
Seminário: Marketing Educacional: o que um dirigente
deve saber para atrair e reter alunos no setor privado
Transamérica Flat International
Plaza - São Paulo (SP)
Avaliação - Média Geral: 9,13
Seminário: Extensão e Assuntos Comunitários: como
resgatar a importância e aprimorar a sua gestão
Transamérica Flat International Plaza - São Paulo (SP)
Avaliação - Média Geral: 9,56

Seminário: A Pós-graduação e a Capacitação Docente
nas Instituições Particulares de Ensino Superior
Hotel Hilton  São Paulo (SP)
Fonte: Lobo & Associados. Avaliações feitas pelos participantes a pedido dos organizadores dos eventos
Avaliação - Média Geral: 9,29

s eventos nacionais organizados pela Lobo & Associados primam pela pontualidade, conteúdo programático e resultados. É isso o que afirmam os participantes, que buscam atualização,
referências técnicas e orientação qualificada, quando se inscrevem para as
palestras com os sócio-diretores da
consultoria, especialistas e autoridades convidados, em seminários e
workshops.
Comentários positivos são unanimidade. Como os da professora
Neide Romani Covre, pró-reitora
acadêmica, do Centro Universitário
de Votuporanga (SP) que elogiou a
Lobo & Associados pela clareza e
objetividade demonstradas no tratamento dos temas.
O compromisso com a qualidade
no ensino superior foi destacado pela
professora Elvira Meneghesso
Gonçalves Parada, diretora do Centro
de Pós-graduação da Fundação Educacional de Barretos (SP). Senti seriedade no grupo da Lobo & Associados. Eventos como esses colocam a
competência e experiência à disposição daqueles que têm excelência
como meta, disse ela.
É raro encontrar eventos que são
realmente marcados pela qualidade, ética e respeito como este. Há consultorias
que dizem aquilo que os mantenedores
querem ouvir. A Lobo & Associados, ao
contrário, faz um trabalho que é um pouco do muito que o Brasil precisa na área
da Educação, destacou Priscila Simões,
coordenadora do Centro de Assuntos
Comunitários das Faculdades e Colégio
Radial de São Paulo.

Cumprimento pela
iniciativa e pelo enfoque
dado à sua missão
consultorial.
Este trabalho trará reflexos
diretos na organização do
ensino superior brasileiro
Prof. Luiz Vergílio Dalla Rosa
Faculdade de Direito de Curitiba (PR)

sucesso de público e de interatividade alcançado durante os eventos nacionais
promovidos pela Lobo & Associados
nos primeiros anos da Consultoria
levou seus diretores à conclusão de
que era necessário oferecer algo mais
para aqueles que desejavam estender
os ensinamentos dos cursos para outros profissionais de seu convívio.
A solução para esse desafio foi levar a qualidade dos seminários para o
interior das instituições de ensino, onde
os temas seriam discutidos dentro da
realidade de cada uma delas.
Estavam criados os cursos Indoor,
um dos produtos diferenciados e de
maior sucesso entre as opções oferecidas pela Lobo & Associados, conforme atestam as notas das avaliações
produzidas pelos próprios participantes.
Iniciados a partir do ano 2000, a
nova modalidade de discussão sobre
problemas específicos de cada instituição já foi aplicada em 15 diferentes
instituições federais, confessionais, comunitárias e particulares, universidades, faculdades e fundações das
regiões Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste e Sul do País, localizadas em
capitais ou cidades do Interior.
Os idealizadores do curso decidiram
levar para dentro das instituições não
apenas a parte conceitual dos seminários,
já que os participantes não desejam ouvir
só teoria.Vieram, então, as discussões
plenárias, os trabalhos em grupo e os estudos de caso, nos quais são encontradas
soluções de problemas reais aplicáveis ao
dia-a-dia de cada instituição.
Durante as 30 horas do curso - que
dura, em média, quatro dias -, os diretores da Lobo & Associados convivem
com as mais diferentes questões e
reações dos debatedores.
É impressionante ver como reitores, pró-reitores, diretores e coordenadores se envolvem num trabalho
conjunto que visa buscar soluções para
os próprios problemas, diz Maria
Beatriz, referindo-se ao elevado grau

Fotos: Arquivo
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Universidade de Caxias do Sul (RS), ao
comentar os resultados do curso realizado em abril passado.Passei a admirar
ainda mais o trabalho que fazem e a competência com o que executam. O sucesso do primeiro indoor levou à contratação do mesmo curso para uma seProf. Roberto Leal Lobo conduz diversas
gunda turma, em agosto.
Nair de Moura Vieira, chefe de Ga- palestras durante os cursos Indoor
binete da Reitoria da Universidade
Prof. Alexandre Nader, presidente Católica de Goiás, disse que o curso
Antes do curso, admite ela, as aldo Conselho Diretor da FESO (RJ)
serviu para conscientizar os partici- ternativas para solucionar questões
pantes de que a busca de soluções deve internas vinham de ações isoladas de
de participação nos debates e traba- ser uma ação conjunta com toda a cada setor, que buscavam suas
lhos em grupo, onde há quem chegue unidade administrativa, discutida em próprias maneiras de resolver um ou
a trabalhar durante a noite, já fora do todos os níveis.
outro problema.
horário do curso, somente para cumprir a sua parte nas tarefas que são
reservadas para o grupo.
Ao final de cada curso, os próprios
participantes reconhecem que são capazes de resolver diferentes tipos de problemas, desde que adotem a metodologia de trabalho e outros caminhos indicados pelos consultores. Uma forte emoção
invariavelmente toma conta de todos
aqueles que estiveram envolvidos diretamente com esse programa intensivo.
O profissionalismo e a seriedade dos
professores Roberto Lobo, Maria Beatriz e toda equipe impressionam e servem
de exemplo para o nosso trabalho, afirciados
ma a professora Gelça Regina Lusa
o da Lobo & Asso
rticipam de curs
pa
co
bu
am
rn
Pe
Prestes, pró-reitora de Planejamento da
de
ersidade Federal

Aprendemos a avaliar
com mais cuidado
as nossas
características,
observando sugestões
já iniciadas e outras
que serão importantes
para nós

Gestores da Univ

AVALIAÇÃO DOS CURSOS INDOOR MAIS RECENTES REALIZADOS PELA LOBO & ASSOCIADOS
INSTITUIÇÃO
Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO)  Teresópolis (RJ)
Universidade Católica de Brasília (UCB)  Brasília (DF)
Universidade Católica de Goiás (UCG)  Goiânia (GO)
Universidade de Alfenas (UNIFENAS)  Alfenas (MG)
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)  Recife (PE)
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)  Criciúma (SC)
Faculdades do Oeste de Minas (FADOM)  Divinópolis (MG)
Universidade de Caxias do Sul (UCS)  Caxias do Sul (RS)

PERÍODO
30 de novembro a 2 de dezembro de 2000
29 a 31 de março de 2001
5 a 8 de dezembro de 2001
11 a 14 de julho de 2001
2 a 5 de outubro de 2001
25 a 28 de fevereiro de 2002
25 a 27 de março de 2002
10 a 13 de abril de 2002

MÉDIA DE AVALIAÇÃO
9,24
9,55
9,50
9,57
9,40
9,60
9,80
9,73

Fonte: Relatórios da Lobo & Associados enviados aos participantes e às IES contratantes, com cópia comprobatória de todas as fichas de avaliação dos Indoors

O curso Indoor foi um
indutor de idéias e
conceitos. Permitiu que
pessoas com visões
distintas trabalhassem
de forma cooperativa
Prof. Décio Fonseca, diretor do Núcleo
de Técnologia da Informação da UFPE
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Cursos Indoor levam debate para IES

Camila Lacerda

Análises,
estatísticas e
um roteiro
de ações são
preparados para
a administração
das IES,
o
transformando
ico
st
nó
ag
Di
em
Administrativo
e
nt
rta
po
im
gestão
ferramenta de
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Diagnóstico Administrativo
revela o outro lado das IES

m verdadeiro raio x que
capta e avalia todos os dados, rotinas e procedimentos das Instituições de Ensino Superior (IES). É assim que a Lobo & Associados desenvolve um levantamento fundamental para orientar a gestão
institucional, por meio do Diagnóstico Administrativo, um dos projetos especiais da Consultoria. Cada Diagnóstico dura, em média, 120 dias e envolve a aplicação de questionários com
cerca de 350 perguntas para os chefes
(acadêmicos e administrativos), entrevistas com, aproximadamente 40
usuários dos serviços da instituição e
uma análise criteriosa de documentos
internos para uma avaliação completa
da área administrativa e da gestão.
Produzimos um relatório estatístico e outro analítico dos principais itens

Tão importante
quanto a avaliação
acadêmica
da IES é a avaliação
da área
administrativa.
Uma área não vive
sem a outra

do perfil da administração, sua estrutura, organização e métodos (O&M),
manuais, cooperação/ intercâmbio,
direção, comunicação interna, marketing, orçamento, sistema de custos, controles, recursos humanos (com todas as
suas estruturas), compras, manutenção,
transporte, segurança, contratos e outras áreas, descreve a professora Maria
Beatriz de Carvalho Melo Lobo, sóciadiretora da Lobo & Associados. Segundo ela, o resultado confirma deficiências que a gestão universitária poderia ter até identificado, mas não sabia como avaliar a gravidade, interferências e repercussões no funcionamento da instituição.
Consultorias convencionais indicariam medidas administrativas comuns no meio empresarial.
Consideradas as peculiaridades de

cada instituição, a Lobo & Associados, propõe alternativas para corrigir as distorções detectadas, a partir
de sua experiência em Instituições de
Ensino Superior (IES) públicas e privadas e de indicadores específicos desenvolvidos para elas.
O resultado desse trabalho
leva ao amadurecimento da instituição. Com o Diagnóstico Administrativo, a IES descobre o que realmente funciona em sua estrutura e
se suas normas e procedimentos são
ou não respeitados e eficientes,
conclui o professor Roberto Leal
Lobo e Silva Filho, sócio-diretor da
Consultoria, que mantém sigilo absoluto dos dados e informações
apurados. A instituição pode, a seu
critério, avaliar sua evolução
reaplicando os questionários.

Abordagem diferenciada

A

Lobo & Associados desenvolve, entre outros, projetos especiais destinados a
auxiliar IES para a implantação, avaliação e aperfeiçoamento de Hospitais Universitários e sua relação
com as respectivas instituições, integrando especialistas em administração hospitalar, ensino médico e

pesquisa na saúde. Outra área em
que a Consultoria atua de forma
diferenciada é a Pesquisa de Mercado, traduzindo os dados sócioeconômicos e análise das demandas. O diferencial da Lobo é que ela
se coloca na posição de quem decidirá sobre a abertura de novos cursos e instituições.

Consulta/Dia
tem respostas
imediatas

O

dirigente de uma instituição
de ensino superior acabou
de produzir um documento, um relatório ou um projeto e gostaria de ouvir a opinião de um especialista sobre o assunto. Outro quer
mudar a estratégia de seu vestibular,
mas tem dificuldade para encontrar
alguém capaz de lhe apontar soluções
rápidas para o seu problema.
Questões desse tipo, que exigem
respostas concretas e imediatas, mas
dispensam detalhados projetos, já podem ser resolvidas por meio da Consulta/Dia, o serviço que a Lobo & Associados colocou à disposição do
mercado.
Ao deparar com qualquer problema, a instituição deve entrar em contato com a Lobo & Associados via
fone, fax ou internet, quando será instruída a enviar, com antecedência,
documentos necessários para a avaliação técnica.
Em seguida, um ou mais representantes da instituição serão recebidos nos
escritórios da empresa, em Mogi das
Cruzes ou São Paulo, onde poderão
discutir o assunto diretamente com especialistas.
A consulta pode durar um dia inteiro
ou metade desse período, dependendo da
complexidade do assunto a ser tratado.
A resposta definida na reunião será
também enviada ao cliente, em forma
de parecer técnico, no prazo máximo
de sete dias úteis.
Após a orientação recebida na Consulta/Dia reestruturamos nossa visão
sobre o vestibular. A Lobo & Associados apresentou uma proposta diferenciada, baseada nos dados da FADOM e em
alternativas moldadas na reunião com os
representantes da instituição, atesta a
professora Gislaine Moreno Martins,
coordenadora Pedagógica das Faculdades do Oeste de Minas. Segundo ela,
os resultados do vestibular superaram
as expectativas.

Se o problema é
específico e exige
resposta rápida, ou
se as IES precisam de
uma opinião ou
parecer, uma
Consulta/Dia pode
ser suficiente

Programa Lobo´s Best Solutions: respostas on-line
Camila Lacerda

Informática
integra rede
de serviços

U

P

ara responder a uma demanda cada vez maior da comunicação à distância às Instituições de Ensino Superior (IES), a Lobo
& Associados está apresentando sua
mais nova opção de atendimento aos
clientes que necessitam de rapidez na
solução de seus problemas.
Lobos Best Solutions / on-line é um
programa que pretende utilizar a velocidade da internet para atender rapidamente qualquer questão pontual suscitada por faculdades, centros universitários e universidades que vierem a
aderir ao novo projeto, afirmou Maria Beatriz de Carvalho Melo Lobo.
Ao contratar o programa Lobos
Best Solutions, a IES terá direito a
consultas por e-mail sobre qualquer
problema, dúvida ou orientação rela-

N

tivos ao funcionamento de setores administrativos e acadêmicos, envolvendo questões de gestão universitária,
cujas respostas exijam, em média, três
laudas de papel ofício.
Um interlocutor designado pela
instituição ficará encarregado de formular e encaminhar as questões, via
internet, juntamente com as informações básicas necessárias para a análise dos consultores.
Isso permite que instituições de todas
as regiões do País tenham acesso permanente aos diretores da Lobo & Associados e especialistas de alto nível, selecionados pela Consultoria, sem a necessidade
de viagens e contratos onerosos.
Aqueles que aderirem ao novo
produto da Lobo & Associados terão
direito, a cada seis meses, a uma

Consulta/Dia, nos escritórios da
empresa em Mogi das Cruzes ou São
Paulo, quando a discussão, análise
ou parecer sobre problemas específicos, projetos ou documentos ligados à instituição exigirem maior
aprofundamento.
Terão direito, ainda, a uma inscrição
semestral gratuita em evento da Lobo
& Associados de caráter nacional, ou
que vier a ser realizado especificamente
para os associados do programa Lobos
Best Solutions / on-line.
Serviço - O programa Lobos Best
Solutions / on-line pode ser contratado pelo prazo mínimo de um ano, ao
custo mensal de R$ 2 mil para faculdades, R$ 2,5 mil para centros universitários e R$ 3 mil para universidades

Perguntas encaminhadas
têm respostas por e-mail

o dia-a-dia da gestão universitária, setores administrativos e acadêmicos enfrentam dúvidas
que necessitam de uma resposta objetiva e segura sobre a atitude correta a ser tomada.
A dependência, por exemplo, costuma ser oferecida
aos alunos de uma única forma, mas existem vários modelos eficientes para que ela possa ser cumprida.
A remuneração dos professores é feita por hora-aula,
mas existem outras maneiras de pagamento que as insti-

tuições de ensino não utilizam, preocupadas em ferir a
legislação.
Os primeiros passos para que as IES possam descentralizar a administração orçamentária, sem perder o controle da gestão e das decisões, é outro tema que o novo
serviço da Lobo & Associados está apto a responder.
Esses são apenas três exemplos de situações em que a
consulta encaminhada pela instituição por e-mail teve resposta rápida do Programa Lobo´s Best Solutions /on line.

Para qualquer
lugar,
sobre qualquer
problema,
a melhor solução,
encontrada pelos
maiores
especialistas,
pelo menor custo
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ma rede de 12 microcomputadores permanente
mente ligados à internet agiliza todos os serviços prestados pela
Lobo & Associados. O sistema é operado por assessores técnicos que atuam na sede da consultoria, em Mogi
das Cruzes (SP), a 50 quilômetros de
São Paulo (30 minutos do Aeroporto
Internacional, em Cumbica, Guarulhos), e no escritório em São Paulo,
coordenados pelos diretores da Lobo.
Essa estrutura permite o relacionamento com as Instituições de Ensino Superior (IES) e o contato com os
mais de 40 especialistas que colaboram nos projetos desenvolvidos pela
Consultoria. O programa Lobo´s Best
Solutions contará com o apoio da infra-estrutura de informática, que mantém, inclusive, a homepage
www.loboeassociados.com.br, que
disponibiliza na internet artigos e a
relação de serviços, consultores e os
principais clientes da Lobo & Associados.
Em Mogi, o escritório de dois pavimentos dispõe também de central
telefônica, salas de reunião, sala de almoço, biblioteca especializada em
gestão universitária do Brasil e do exterior e um banco de dados, no qual
estão consolidadas as principais informações do Ensino Superior do País
(dados e legislação), Estados Unidos e
países da Europa e sobre gestão universitária em instituições dos Estados
Unidos e países da Europa.

Avaliação docente: ações para excelência no ensino
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ão foi um projeto isolado
como tantos que existem
por aí. Na prática, tudo
começou quando as diretoras das Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente
(SP), participaram, em agosto de 1999,
do primeiro Seminário Nacional da
Lobo & Associados, sobre Gestão da
Unidade Acadêmica. Zelly Pennacchi
Machado e Maria Inês Pennacchi Amaral, diretora acadêmica e diretora administrativa, respectivamente, acreditavam
estar repetindo o que faziam há
bastante tempo: participar de cursos
para aperfeiçoar os seus conhecimentos e trocar experiências, como o pai,
Milton Pennacchi, diretor-geral da
Toledo de Presidente Prudente, sempre as aconselhou e incentivou,
preparando as filhas para o futuro.
Porém, as palestras dos diretores da Lobo & Associados confirmaram a elas a necessidade de levar
ao pai, entre outras coisas, uma proposta para aperfeiçoar o sistema de
avaliação docente das, então, Faculdades Isoladas mantidas pela Associação Educacional Toledo.
Como ocorre na maioria das
vezes no Brasil, a avaliação que os
alunos da Toledo faziam de seus professores tinha poucas conseqüências.
Se comparadas com outras IES, até
que apresentava diferenciais, como um
prêmio em dinheiro aos professores
que atingissem patamares bastante exigentes. Ao contratar a Consultoria da
Lobo & Associados, os diretores da
Toledo definiram que seria preciso,
inicialmente, transformar a instituição
em Faculdades Integradas, refazer o
Regimento e, como se mostrou fundamental, mais tarde, adaptar o Estatuto da Mantenedora.
Durante seis meses, foram discutidos processos, estruturas, atribuições
e tudo aquilo que regia a vida acadêmica dos alunos e professores. Transformação aprovada, estatuto e regimento novos em vigor, foi desenhada
a nova carreira acadêmica dos do-

Arquivo

Zeli Penacchi Machado, diretora acadêmica, faz exposição para
gestores da Toledo em evento indoor da Lobo & Associados

centes, que redefiniu as linhas gerais
da Avaliação do Desempenho Docente. Sempre ouvimos os alunos,
mas tínhamos dificuldades em traduzir
as avaliações, quase um processo burocrático, em ações concretas. Mas
nós queríamos melhorar ainda mais o
nosso ensino e a avaliação dos professores pelo aluno é uma ferramenta
importante, conta Zelly.
Aprovada a carreira, iniciou-se a organização do Programa de Incentivo à
Qualidade Docente (PIQD). Um dos
problemas era a falta de previsão de
quanto íamos gastar. Hoje, o que o professor recebe por desempenho é vinculado a um percentual pré-determinado
da folha. Um programa feito pela Lobo
& Associados permite que o prêmio de
cada docente saia automaticamente. Essas medidas ajudaram a organizar os
dados sobre os professores, que já eram
bem razoáveis e agora estão na mão,

afirma Maria do Carmo Pennacchi
Neves Baptista, a outra filha que é diretora financeira.
Reestruturada e aplicada em 2000
e 2001, a avaliação docente mostrouse um eficiente instrumento de melhoria do desempenho docente, como se
verifica no quadro abaixo. Além da
avaliação docente pelos alunos (1), o
processo contempla a auto-avaliação do
professor (2), a auto-avaliação do aluno
(3), a avaliação do professor pelo coordenador (4) e a avaliação da
produção intelectual dos professores (5)
por ano. Os professores mais bem pontuados nas avaliações (1), (4) e (5) recebem porcentagens de um 14º salário
de acordo com a sua colocação, até que
a previsão de gasto se esgote. Mais
importante que a premiação, fundamental incentivo para os bons professores,
uma IES, que tem como foco o ensino,
não poderia deixar de usar a avaliação

para acompanhar, caso a caso, o que
acontece com cada professor, orientando aqueles que apresentam problemas.
É o que faz a Toledo, diz Maria Beatriz de Carvalho Melo Lobo, Diretora
da Lobo & Associados, que coordenou
o projeto com a Toledo.
Além da avaliação docente, foram
realizados um completo programa de
avaliação de satisfação do aluno com os
serviços prestados pela Toledo (inclusive os de apoio), a avaliação de estágios, empresa júnior e monografias e
o levantamento do perfil e da satisfação
do concluínte. A Toledo possui um
percentual médio de 74,62% de concluintes completamente satisfeitos. Dos
alunos pesquisados, 71,63% continuariam estudando em outros cursos nossos, fato que já imaginávamos, mas só
confirmamos com a sistemática da avaliação, que agora podemos usar, inclusive,
para atrair mais alunos, relata animada a
diretora administrativa, Maria Inês.
A Toledo de Presidente Prudente,
após dois anos de contrato com a Lobo
& Associados, além desses projetos, desenvolveu, também, sua Avaliação Institucional, incluindo a participação de especialistas externos para todos os cursos
de graduação, um profundo Diagnóstico
Administrativo e um curso de treinamento para seus gestores. Atualmente, está
terminando seu Planejamento Estratégico Institucional e seu Plano Tático-Operacional com metas, prazos, responsáveis
e custos. Com o apoio da Lobo e do
seu Milton, aprimoramos nosso trabalho como gestoras nos últimos dois anos,
o que nos dá maior segurança para administrar a Toledo e torná-la cada vez
melhor e maior, conta Zelly.
Para crescer, estão realizando,
também com a Lobo & Associados,
sua primeira pesquisa de mercado. A
vontade, a seriedade e o trabalho de
toda equipe da Toledo fizeram muita
diferença. Para a Lobo & Associados
é um orgulho participar do desenvolvimento dessa Instituição e saber que
eles são visitados para contar o que já
fizeram, afirma Maria Beatriz Lobo.

