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Mecanismo de Cooperação que celebram a Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior do Brasil 
(CONAES/ BR) e o Conselho Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior (CNAVES/ PT).  
 
 
 

 
           MECANISMO DE COOPERAÇÃO 

 
  A COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR do Brasil, 
doravante denominada CONAES/BR, neste ato representada por seu Presidente, Professor HÉLGIO 
HENRIQUE CASSES TRINDADE, e o CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO ENSINO 
SUPERIOR de Portugal, doravante denominado  CNAVES/PT, neste ato representado por seu 
Conselheiro, Professor VIRGÍLIO MEIRA SOARES, tendo em mente a importância do 
aprofundamento da cooperação educacional entre o Brasil e Portugal, de conformidade com o 
estabelecido no Memorando de Entendimento em Matéria de Cooperação Educacional, firmado em 
2000, resolvem, por este instrumento, firmar o presente Mecanismo de Cooperação, que será regido 
pelas seguintes cláusulas: 

 
 
I - DO OBJETO 
 
  As Partes buscarão estabelecer formas de colaboração institucional entre a 
CONAES/BR e a CNAVES/PT em matéria de avaliação da educação superior de acordo com as 
prioridades, leis e regulamentos de ambos os Países. 

 
 
II - DAS COMPETÊNCIAS  
 
  Para a execução do presente MECANISMO DE COOPERAÇÃO, as instituições 
celebrantes assumem o compromisso de conjugar esforços no desenvolvimento da Avaliação da 
Educação Superior no contexto internacional por meio das seguintes ações: 
 

I.promover debates, seminários, cursos e outras atividades de interesse mútuo; 
 

II. realizar conjuntamente estudos e pesquisas; 
 

III.promover publicações conjuntas visando a difusão de estudos e  pesquisas; 
 

IV.promover programas estágios e atividades de intercâmbio entre profissionais e 
especialistas na  área;  

 
V.realizar intercâmbio de dados, instrumentos, experiências e atividades no interesse do 

aperfeiçoamento dos sistemas nacionais de avaliação superior;  
 
 
III - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 I. Os custos das atividades de cooperação no âmbito deste Acordo serão pagos na 
forma determinada pelas Partes. 

 
II. O Mecanismo entrará em vigor na data em que for assinado por ambas as Partes. 

 
 III. O Mecanismo poderá ser cancelado a qualquer momento por qualquer das partes 
por meio de notificação nesse sentido por escrito enviada à outra Parte.  
 
 



 
 IV. O Mecanismo poderá ser modificado por meio de acordo mútuo.  
 
  

Assinado em São Paulo, em 27 de abril de 2005. 
 
 

 
 

PROF. HÉLGIO TRINDADE 
Presidente da CONAES. 

PROF. VIRGÌLIO MEIRA SOARES 
Membro do Conselho da CNAVES 

 
 
 


