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Temática: 

10 anos do Plano Nacional de Graduação (PNG) e  do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) 

 
 

CARTA DE UBERABA 
 

I – APRESENTAÇÃO 
 

A Diretoria Nacional do FORGRAD, gestão 2013-2014, é conduzida pela 

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) sob a presidência da professora 

Robinalva Borges Ferreira e vice-presidência do professor Henrique Mongelli da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Integram também a Diretoria 

Nacional os coordenadores da regional Sudeste: Professor Acir Mário Karwoski, da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e a professora Daniela Vargas, 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRio). 

No Fórum Nacional realizado em agosto de 2013 em Recife - PE, ficou 

decidido que o encontro regional ocorreria na cidade de Uberaba - MG, na condução 

da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), cujo Pró-Reitor de Graduação 

é o Coordenador Regional. Por iniciativa da Reitoria da UFTM, firmou-se a parceria 

com a Universidade de Uberaba (UNIUBE) e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM). Assim, o evento contou com a 

contribuição dos três partícipes representados pelos respectivos pró-reitores de 

ensino da UFTM, UNIUBE e IFTM, professores Acir Mário Karwoski, Inara Barbosa 

Pena Elias e Luiz Alberto Rezende, respectivamente, como organizadores do evento. 

O Encontro do FORGRAD SUDESTE em Uberaba reuniu 111 inscritos, que 

representaram diversas Instituições de Ensino Superior assim distribuídas com seus 

respectivos representantes:  a) Instituições Privadas (Faculdade Senac Blumenau, 

Universidade Tuiuti do Paraná, Fundação Getúlio Vargas - FGV/ EBAPE-RJ, 



Universidade de Uberaba, Unesc - Universidade do Extremo Sul Catarinense; b) 

Instituições Públicas Federais (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo, Instituto Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

(IFF), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Instituto 

Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus 

Uberaba e Uberlândia, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade 

Federal de São Carlos, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal 

de São João Del Rey); Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

(CEFET- MG) e uma Instituição Municipal (Universidade de Taubaté). 

 

 

II - O CONTEXTO DA CARTA DE UBERABA 
 

Nesse encontro, seguindo as premissas do Fórum maior, denominado Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Graduação, assumimos como compromisso fortalecer a 

memória do Fórum de Pró-Reitores de Graduação da Região Sudeste com vistas a 

cumprir seus compromissos de construir a Carta do encontro e avaliar conquistas, 

além da busca qualificada das discussões a respeito da educação superior na região 

sudeste e no Brasil. A temática do encontro regional sudeste 2014 centrou-se nos 
“10 anos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES e do 

Plano Nacional de Graduação do ForGRAD - PNG: Encontros e desencontros na 

qualificação da Educação Superior Brasileira” e teve como eixos temáticos o Plano 

Nacional da Graduação do ForGRAD – PNG; Expansão com qualidade no ensino 

superior; e SINAES: Avaliação e regulação. A programação do encontro teve três 

conferências e duas mesas-redondas, a saber: i) Conferência: “Plano Nacional de 

Graduação (PNG) e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes)” 

Professora Robinalva Borges Ferreira - Presidente do ForGRAD sendo moderador o 

Professor Acir Mário Karwoski – Coordenador Regional Sudeste do ForGRAD; ii) 

Conferência: “O novo instrumento de avaliação institucional das IES” Professora 

Sueli Macedo Silveira representando a professora Cláudia Maffini Griboski – Diretora 

da Diretoria de Avaliação da Educação Superior – DAES / INEP; iii)  Conferência: 

“Avaliação da Educação Superior e do Plano Nacional de Educação”  Professora 

Carmen Luiza da Silva - Pró-Reitora de Graduação da Universidade Tuiuti do Paraná 



(UTP) / ABMES,  sendo moderadora a Professora Inara Barbosa Pena Elias 

(UNIUBE); iv) Mesa-redonda: “Expansão com qualidade na Educação Superior” - 

Reitores Marcelo Palmério (UNIUBE) e Virmondes Rodrigues Júnior (UFTM) e o 

Reitor substituto Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira (IFTM), sendo moderadora a 

professora Cláudia Raimundo Reyes – Pró-Reitora de Graduação – UFScar; v) 

Mesa-redonda: “Os Institutos Federais: Identidade e Desafios" - Prof. Luiz Augusto 

Caldas Pereira - Reitor do IFF e presidente do CONIF, Professora Elisa Antônia 

Ribeiro – Diretora-Geral do campus Uberlândia Centro - IFTM tendo como mediador 

o Prof. Luiz Alberto Rezende - Pró-Reitor de Ensino do IFTM. 

A partir das reflexões e discussões dessas temáticas, apresentamos ao ForGRAD 

os princípios norteadores depreendidos das comunicações sintetizadas a seguir: 

1. Valorização da dimensão humana: ampliar o conceito de 

desenvolvimento da sociedade incorporando a dimensão da pessoa e do 

sujeito, tendo como premissa que não há desenvolvimento sem produção 

de conhecimento. As IES como formadoras de pessoas e não apenas 

como reprodutoras de conhecimentos acabados. O capital humano na 

educação superior para o desenvolvimento humano. 

2. Autonomia: pautar a educação superior numa perspectiva de 

racionalidade crítico-reflexiva tendo em vista a autonomia intelectual dos 

estudantes e o empoderamento das instituições como locus de produção 

de conhecimento e cultura. 
3. Formação permanente e desenvolvimento profissional: superar a visão 

linear, fragmentada e estanque do binômio formação inicial e continuada 

para uma perspectiva de desenvolvimento profissional que inclui o 

aprendizado constante e o fortalecimento da identidade pessoal e 

profissional. Essa perspectiva deve pautar-se no vínculo entre o projeto de 

vida a um projeto de carreira dos profissionais e, consequentemente, 

projeto de vida e carreira dos estudantes.  

4. Avaliação como atividade política: ultrapassar a prática da avaliação 

técnico-burocrática para uma avaliação pautada nas decisões coletivas, no 

diálogo permanente, no respeito às identidades regionais e na revisão 

constante do plano de desenvolvimento das instituições de educação 

superior fortalecendo seu papel político, ético e de responsabilidade social.  



5. Política de Educação que integre o ciclo básico: um plano nacional de 

educação deve priorizar políticas de desenvolvimento e universalização da 

escola básica com qualidade, como premissa para o desenvolvimento da 

educação superior no país.  

 

III – PROPOSTAS DO ENCONTRO REGIONAL SUDESTE 
 

1. Reavaliar o PNG (2004-2014) em âmbito do fórum nacional. 

2. Priorizar a universalização e a qualificação da educação básica articulada com a 

política de expansão da educação superior. 

3. Valorizar e melhorar as condições de trabalho do professor da educação básica. 

4. Fomentar políticas institucionais de formação e desenvolvimento profissional em 

docência na educação superior. 

5. Melhorar os canais de interlocução entre as IES e o MEC / SERES. 

6. Recuperar os princípios de avaliação formativa do SINAES. 

7. Sugerir ao MEC ampliar na mídia a divulgação do ENADE a exemplo das 

campanhas publicitárias do ENEM. 

 

 

 

Uberaba, 15 de março de 2014 

	  


