
Examinadores externos
vão às universidades

Avaliar o que os alunos aprendem no final dos cursos em cada instituição
é o objetivo de uma experiência que vai começar no próximo ano letivo
Isabel Leiria
O Ministério da Educação quer
arranjar uma forma de avaliar
o que aprenderam os alunos
no final dos cursos e o grau de

exigência que está a ser prati-
cado nas instituições de ensino

superior. Mas se a ideia é sim-
ples, a execução é muito mais
complicada. Para já, a partir do

próximo ano letivo, a Agência
de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior (A3ES) pre-
tende testar, em algumas es-
colas, a ida de examinadores
externos às universidades e po-
litécnicos para aferir o grau de

exigência a que são sujeitos os
estudantes.

A experiência iniciar-se-á em
2014/2015 e ainda que esteja
quase tudo por definir, o pre-
sidente da A3ES adianta que,
nesta primeira fase, só parti-
ciparão instituições de ensino

que se voluntariem e que de-
verão ser selecionadas duas
ou três áreas científicas para
serem avaliadas por examina-
dores de outras instituições.
"Podemos selecionar um curso
na área das ciências exatas, ou-
tro das humanidades e outro
de saúde", exemplifica Alberto
Amaral. "Mas é preciso ver se

resulta, quanto custa e se é viá-
vel generalizar a experiência."

Esta figura do "examinador
externo" é referida no docu-
mento Linhas de Orientação
Estratégica para o Ensino Su-

perior, apresentado esta sema-
na a reitores e presidentes dos
institutos politécnicos e que
acabou por não trazer grandes
novidades (ver caixa ao lado).
No texto, explica-se que se pre-
tende "determinar se é possível

utilizar um mecanismo simplifi-
cado que permita aferir o nível
de aprendizagem exigido pelas
instituições" e, por essa via, fa-

zer a avaliação dos resultados
do ensino. A "qualidade e efi-
ciência do processo educativo"
é precisamente um dos crité-
rios que o Governo quer ter em
conta na hora de fazer as contas
ao financiamento de universi-
dades e politécnicos públicos.

O secretário de Estado do En-
sino Superior, José Ferreira Go-

mes, explica ao Expresso que a
figura do examinador externo
existe "na maioria dos países de

tradição britânica e noutros",
como a Dinamarca. "Trata-se
de um académico externo às

instituições e que é convidado

para acompanhar a avaliação
dos estudantes. A necessidade
de uma avaliação da aprendi-
zagem efetiva dos estudantes
tem sido sentida em muitos
países e existem experiências
diferentes."
Modelo inglês

Uma das hipóteses em cima da
mesa é pedir aos avaliadores
externos que olhem para os
trabalhos finais de licenciatura

que são pedidos aos alunos ou

para o tipo de exames feitos em
cadeiras nucleares do curso. "O
problema de se saber como se

medem os learning outcomes
é muito discutido. Mas estou
convencido que, se juntarmos
cinco professores de Direito a
olhar para as provas que são

pedidas nos cursos de Direito,
conseguirão dizer qual o grau
de exigência e se estão todos ao
mesmo nível", defende Alberto
Amaral.

Apesar de ser uma ideia nova
no modelo português, o siste-
ma de examinadores externos
existe no Reino Unido desde o
século XIX. Tem evoluído, mas
o objetivo inicial mantém-se:

garantir que a avaliação dos

alunos, seja em que institui-
ção for, é feita de forma justa e

adequada ao que devem ser os

standards académicos. A pri-
meira vez que o sistema foi pos-
to em prática remonta a 1832,
quando a então recém-criada
Universidade de Durham re-
correu a examinadores de Ox-
ford para provar à sociedade

que os graus que atribuía eram
igualmente sérios e exigentes.
O sistema alargou-se em Ingla-
terra e a outros países, desde a
Austrália à índia.

Por cá, o modelo está por
montar. Ao longo dos próxi-
mos meses deverão ser defi-
nidos outros indicadores que
meçam a produção científica,
os respetivos impactos e aspe-
tos como a melhoria de gestão.
Tudo a ter em conta numa nova
fórmula de financiamento que
o Governo espera começar a
aplicar em 2015 . "Ainda este
mês será criado um grupo de
trabalho técnico para prepa-
rar um novo modelo", assegura
Ferreira Gomes.

Há vários anos que a lei prevê
que a fórmula de financiamen-
to contemple fatores relaciona-
dos com a qualidade do ensino

e da investigação. Só que não
tem sido aplicada nos tempos
mais recentes. Essencialmen-
te, universidades e politécnicos
têm recebido um valor baseado
no montante recebido no ano

anterior, mas menor, em função
dos cortes orçamentais.

"O problema é que a redução
do Orçamento do Estado tem
sido tão grande que se algumas
instituições baixassem ainda
mais, por via da aplicação da
fórmula de financiamento,
pura e simplesmente deixariam
de aguentar", explica António
Cruz Serra, reitor da Universi-
dade de Lisboa.
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José Ferreira Gomes,
secretário de Estado
do Ensino Superior



MEDIDAS PREVISTAS

BOLSAS PARA O INTERIOR
Atrair estudantes a regiões de
"menor pressão demográfica"
é o objetivo do programa
+Superior, que consistirá
na atribuição de bolsas de
mobilidade. Já o programa
Retomar contempla bolsas que
apoiam o regresso aos estudos
de quem deixou o curso a meio.
Os valores estão por definir.

INSTITUIÇÕES PEQUENAS
Sem adiantar como,
pretende-se "incentivar a

consolidação" das instituições
e unidades orgânicas
com menor dimensão.

Porque "nenhumadestas
instituições tem a visibilidade
internacional que hoje se

espera do ensino superior",
justifica o secretário de
Estado José Ferreira Gomes,
admitindo incentivos ao
nível do financiamento. Os
consórcios entre instituições
vão ser regulamentados e

Aço res e M ad ci ra te rão cu rsos

politécnicos.

IMPEDIR CURSOS REPETIDOS
A proposta de despacho
de fixação de vagas para o

próximo ano letivo impede
as instituições de abrir
novos eu rsos se já houver
licenciaturas semelhantes
no distrito ou nos distritos
limítrofes. Globalmente,
universidades e politécnicos
não poderão aumentar o

nú mero de eu rsos e de vagas
de 2013. Medicina deve manter
os 1500 lugares.


