
 

XXVII FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO DA REGIÃO SUL  

ForGRAD Sul  -   PUC - PARANÁ 

CURITIBA, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

CARTA DE CURITIBA 

No ano de 2013, no mês de agosto, foi realizado o XXVI Encontro 

Nacional do ForGRAD em Recife, onde ficou estabelecido que o 

tema para reflexão e debate durante os Fóruns Regionais e 

Nacional em 2013/2014, já que  o Fórum completa 30 anos de 

existência, seria:  

“10 anos do Sistema Nacional de Avaliação – SINAES e o Plano 

Nacional de Graduação do ForGRAD – PNG: encontros e 

desencontros na qualificação da Educação Superior Brasileira”  

 

1. APRESENTAÇAO 

 

“Somos DIVERSIDADE para defender a UNIDADE” 
[Ana Maria Cabral – ex-Presidente do ForGRAD Nacional] 

 
“Contemplar a UNIDADE na DIVERSIDADE”  

[Robinalva Borges Ferreira - Presidente do ForGRAD Nacional]  

 

O ForGRAD tem se pautado na reflexão, discussão e proposição 

de temas  que fazem parte do cotidiano das Instituições de 



 

Ensino Superior contextualizadas a realidade política, social e 

cultural na busca permanente por um ensino de qualidade.  

Neste sentido e levando-se em conta a temática definida no XXVI 

Encontro Nacional do ForGRAD e com a finalidade de subsidiar a 

carta de Criciúma a ser  construída no XXVII Encontro Nacional 

em 2014, é que a Reunião do ForGRAD Sul, realizada na PUC do 

Paraná teve como proposta dois eixos de discussão: Plano 

Nacional de Graduação – PNG e os 10 anos do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

Para desenvolver esta temática a Coordenação da Regional Sul, 

gestão 2013/2014, composta pelos professores Maria Terezinha 

Antunes, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre - UFCSPA/RS, na coordenação, Eduardo Damião da Silva 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, na vice 

coordenação, Liliam Faria Porto Borges da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná UNIOESTE/PR e, Claudemir Aparecido Lopes 

do Centro Universitário de Brusque, UNIFEBE/SC, como 

suplentes, organizaram, com o auxílio de diversos pró-reitores 

das diferentes instituições da região Sul, o encontro que ocorreu 

nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2013. 

No primeiro dia, houve uma palestra cujo título era “10 anos do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES” 

com a conferencista Professora Ana Maria Santos Cabral, Pró-

Reitora para Assuntos Acadêmicos da UFPE, Presidente do 

ForGRAD gestão 2012-2013 e Assessora do FORGRAD Gestão 

2013-2014. A mesa foi  coordenada pelo Reitor da PUCPR - Irmão 

Clemente Ivo Juliato. 



 

No segundo dia, foi debatida a Perspectiva do Plano Nacional de 

Graduação – PNG com o painelista, professor Sérgio Roberto 

Kiling Franco - Pró-reitor de Graduação da UFRGS/RS e 

Conselheiro do CNE e respectivos debatedores - professor 

Leonardo Beroldt, Pró-Reitor de Ensino da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul – UERGS, e Evaldo Antonio  Kuiava, Pró-

Reitor Acadêmico da  Universidade de Caxias do Sul – UCS/RS.  

Houve, ainda, um relato de experiências acerca do tema “Limites 

e possibilidades do processo de avaliação frente a qualificação 

dos cursos de graduação”. O relatos foram apresentados pelas 

professoras Ednéia Regina Rossi – Pró-Reitora de Graduação da 

Universidade Estadual de Maringá – UEM, Rogério Luiz de Souza, 

Pró-Reitor Adjunto de Graduação da Universidade Federal de 

?Santa Catarina e por Carmen Lúcia de Lima Helfer, Pró-Reitora 

de Graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC. 

Neste mesmo dia, no turno da tarde ocorreram as duas oficinas 

de discussão e proposições para a Carta de Curitiba, pelos grupos 

de diferentes natureza jurídica das IES.  A oficina com as 

Instituições Públicas foi coordenada pela professora Elena Mª 

Billig Mello, Pró-Reitora de Graduação da UNIPAMPA e a oficina 

com as instituições comunitárias/particulares foi coordenada 

pelo professor Nelson Santos Machado da Universidade do 

Oeste de Santa Catarina, UNOESC. 

No terceiro e último ocorreu a mesa de discussão sobre os 

“Impactos das avaliações internas e externas no ensino de 

graduação” que contou com o painelista Joaquim José Soares 

Neto, docente de Física e membro da CPA da UNB e presidente 



 

do INEP 2010-2011. Os debates desta mesa ficaram ao encargo 

da professora Maria Amélia Sabbag Zainko, Pró-Reitora de 

Graduação Universidade Federal do Paraná e da professora 

Inajara Ramos, Pró-Reitora de Ensino da Universidade Feevale, 

RS.  

Ao final desta manhã os presentes se detiveram a analisar o 

material de discussão produzidos nas duas oficinas e elaborar a  

Carta de Curitiba.  

Os objetivos do Encontro Regional Sul do ForGRAD foram 

plenamente atingidos, uma vez que os Pró-Reitores de 

Graduação representados pelos estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul que integram a regional sul  

elaboraram a “Carta de Curitiba”, contemplando as discussões, 

as demandas, as proposições e encaminhamentos resultantes 

das reflexões e discussões realizadas durante o encontro de 

Curitiba, PR. 

O evento contou com 65 participantes, sendo 20 do Rio Grande 

do Sul, 14 de Santa Catarina, 24 do Paraná, 01 de São Paulo, 03 

do Rio de Janeiro e 01 do Mato Grosso do Sul. Por conta de sua 

natureza jurídica diversa, 22 IES representavam Instituições 

Federais e Estaduais e 43 as Instituições Privadas. 

A avaliação realizada por 17 (26%) dos participantes, 

demonstrou que o evento atendeu a expectativa dos presentes, 

pois para cada um dos itens avaliados (conferência de abertura, 

painéis, relatos de experiência e oficinas) os presentes poderiam 

atribuir notas de 1 a 5 a três indicadores de cada um dos itens. O 



 

item 1 - contemporaneidade e pertinência do tema abordado, foi 

5 para 71% dos participantes; o item 2 - profundidade do tema 

abordado, foi plenamente satisfatório (5) para recebeu 86% dos 

presentes que avaliaram o encontro; e, o item 3 -  contribuição 

para encaminhamentos, teve avaliação máxima (5) para 30% dos 

partícipes do evento. 

 

2. CONTEXTO DA CARTA DE CURITIBA 

A região Sul sempre caracterizou-se pelo respeito a pluralidade 

de ideias e opiniões. Dessa forma, o Encontro Regional foi 

organizado de modo a contemplar não só a representatividade 

político-governamental, como a singularidade das experiências e 

falas locais dos diferentes segmentos e atores que compõem a 

região Sul, por entender que assim damos organicidade e 

legitimidade às discussões, garantindo a fidedignidade do perfil 

da Educação Superior no Sul do país. 

 

3. SÍNTESE DOS DEBATES DOS EIXOS TEMÁTICOS  

As oficinas de discussão das instituições comunitárias, 

particulares e públicas com as proposições para a carta de 

Curitiba apresentaram como foco dois Eixos Centrais: 

 

 

 



 

EIXO I - Plano Nacional de Graduação – PNG: 

a) Intensificar a formação continuada dos professores para a 

Educação Básica e Educação Superior por meio de programas de 

formação;  

b) Rediscutir o conceito de carga horária, hora atividade e 

hora em sala de aula como forma de privilegiar a flexibilização 

curricular, pois o conhecimento requer diferentes estratégias de 

aprendizagem que não estão restritas à sala de aula, mas 

também a outros espaços e possibilidades; 

c) reduzir a tensão entre a flexibilidade prevista nas diretrizes 

curriculares nacionais e a regulação: 

 - compreender que os conselhos de classe têm função 

reguladora na atuação profissional dos graduados, enquanto as 

IES têm a função formadora que deve ser exercida com 

autonomia;  

 - as universidades com sua autonomia precisam demarcar sua 

posição em relação à ingerência dos Conselhos Profissionais;  

d) Gestão da Expansão da Educação Superior: 

- rever os critérios de expansão de IES e de Cursos, não 

autorizando a replicação de cursos na mesma região, que 

impliquem sombreamento e duplicações;  

- ampliar as exigências para a criação de novas IES, com vistas à 

garantia da qualidade mínima requerida para sua manutenção 

num horizonte maior de tempo, evitando punições e restrições 



 

futuras que são percebidas e detectadas durante os atos 

autorizativos;  

e) Ampliar a proposição de editais indutores que promovam a 

integração entre ensino, pesquisa e extensão à semelhança dos 

editais do PIBID e PET; 

f) Fortalecer a integração entre Graduação e Pós-Graduação 

Stricto Sensu por meio das seguintes ações: 

- maior integração e articulação entre a pesquisa realizada na 

graduação e na pós-graduação;  

- garantir que a pós-graduação fortaleça o objetivo da formação 

de docentes por meio de sólida formação pedagógica; 

- reduzir a discrepância entre o sistema de avaliação na 

graduação e na pós-graduação; 

- inserção de componente curricular sobre a pedagogia 

universitária em cursos de pós-graduação, especialmente stricto 

sensu.  

EIXO II -  Avaliação Institucional (SINAES) 

É fundamental enfatizar a importância da avaliação em forma de 

Lei como propulsora de melhorias, bem como reconhecer que o 

SINAIS representou evolução em relação aos modelos anteriores. 

No entanto, mesmo com este reconhecimento, há que se 

destacar que alguns pontos devem ser revistos, dentre os quais 

se destacam: 



 

a) a necessidade de capacitação sistemática do quadro de 

avaliadores, para alinhar posturas e interpretações dos 

instrumentos e dos critérios a serem considerados; 

b) constituição de comissões mistas que incluam avaliadores de 

IES públicas e privadas para evitar posturas e interpretações 

comprometidas pelo distanciamento de quem possa 

desconhecer especificidades de instituição de segmento diverso;  

c) garantir que na composição de comissões de avaliação de 

curso seja indicado pelo menos um professor com formação e 

atuação na área de conhecimento do curso a ser avaliado;  

d) manter e aprimorar o mecanismo de avaliação das 

comissões por parte das IES avaliadas, como oportunidade de 

feedback ao próprio sistema de avaliação, oferecendo subsídios 

para programas e ações de capacitação e para coibir posturas 

inadequadas; 

 e) destacar a relevância da revisão de peso e composição dos 

insumos que formam o CPC para gerar a aproximação entre o 

conceito atribuído e a realidade verificada em avaliação com 

visita in loco. 

 

 

 

 

 



 

5. PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 

a) Necessidade de realização de encontros com os órgãos oficiais 

do Ministério da Educação e a diretoria do ForGRAD com vistas à 

participação efetiva na análise dos assuntos pertinentes à 

avaliação e à regulação; 

b) Conquistar o espaço para que o ForGRAD tenha representação 

em Comissões do CNE, especialmente, a de Formação de 

Professores;  

c) Criar estratégias mais efetivas de envio das cartas do ForGRAD 

aos órgãos avaliadores, reguladores e representativos (MEC, 

SESU, SERES, SETEC, SEB, SECADI, INEP, CNE, CAPES, ANDIFES, 

CRUB, ABRUEM, ABRUC, ANACEU, Fórum Nacional dos 

Conselhos Estaduais de Educação, Comissão de Educação do 

Senado, Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara 

dos Deputados);  

d) Marcar o papel político do ForGRAD por meio de participação 

em audiências públicas; 

e) Viabilizar debates nas instituições para a sensibilização de 

Reitores a atuarem junto as suas instâncias políticas superiores; 

f) Divulgar as cartas do ForGRAD entre coordenadores de cursos 

de graduação e pós-graduação;  

g) Defender a pesquisa como fundamento e princípio educativo; 

h) Revisar os critérios de pontuação dos concursos públicos para 

docentes no sentido de valorização da docência como política 

institucional; 



 

i) Necessidade de revisão da relação entre diretrizes curriculares 

que preveem a flexibilização e a forma de avaliação do Enade 

que “engessa” a expressão do conhecimento do aluno; 

J) Importância de incorporar no e-MEC conceito de curso ou 

conceito de instituição, obtido em processo de avaliação in loco, 

feita por comissão de Conselhos Estaduais de Educação que 

mantenham regime de colaboração com os órgãos oficiais 

articuladores do SINAES;  

k) Defender que a política de valorização da docência se 

constitua política de Estado;  

l) Defender junto a Capes maior número de linhas de 

financiamento para projetos de pesquisa no ensino e na gestão 

universitária;  

m) Efetivar a interlocução das instâncias regulatórias e 

avaliativas; 

n) Indicar que as instâncias reguladoras e avaliativas participem 

com regularidade nos eventos do ForGRAD;  

o) Solicitar ao MEC que o ForGRAD seja acrescido na lista de 

entidades com representação no CNE. 

 

 

Eduardo Damião da silva                Maria Terezinha Antunes 

Vice- Coordenador                                      Coordenadora 


