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:: Hélgio Trindade é reeleito presidente da CONAES
Na reunião mensal da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, que ocorreu nos
dias 5 e 6 deste mês, em Brasília, o presidente Hélgio Trindade foi reeleito por unanimidade no
cargo por mais um ano.
Algumas mudanças na composição dos membros da Conaes devem ser anunciadas na próxima
reunião, dias 8 e 9 de agosto. Até o momento, foi anunciada a entrada da professora Maria
Isabel Cunha no lugar de Wilson Mattos, que pedira o seu afastamento.
Para Trindade, o grande desafio desse novo mandato é dar seqüência à implementação do
processo de avaliação institucional. No final de agosto a Conaes recebe os primeiros relatórios
de auto-avaliação das instituições com até 500 estudantes matriculados além dos relatórios de
grandes universidades que se dispuseram, voluntariamente, a entrega-los junto com esse
primeiro grupo. Para a segunda etapa da avaliação institucional, foi criada uma comissão que
estabelecerá as diretrizes para a criação do instrumento de avaliação externa pelo Inep.
Outro desafio para a Conaes é a implantação do Programa de pós-graduação em Políticas e
Avaliação da Educação Superior. O processo já está na CAPES, e envolve importantes
instituições como UnB, UFMG, UFPE e UFRGS.

:: Conaes propõe solução para os faltosos do Enade 2004
A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) encaminhou ao ministro da
Educação, Tarso Genro, uma proposta que visa solucionar o problema dos alunos concluintes do
ensino superior, selecionados na amostragem, mas que não fizeram o Exame Nacional de
Avaliação de Desempenho dos Estudantes (Enade), em 2004. A proposta da Conaes é para
atender os que não foram dispensados do exame, os que não apresentaram uma justificativa
ou apresentaram justificativa que não foi aceita pelo MEC.
De acordo com o presidente da Conaes, Hélgio Trindade, os membros da comissão, por
unanimidade, propõem ao ministro que aqueles que não fizeram o exame e que, portanto,
estão impedidos de receber o diploma, possam fazer as provas do Enade 2005, em 6 de
novembro. Nesse caso, explica Trindade, os estudantes farão apenas a parte geral da prova,
porque a parte específica, em 2005, será de outras áreas do conhecimento. Pela Lei nº 10.861,
de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes), o aluno que for selecionado na amostragem é obrigado a fazer o exame para obter o
certificado de conclusão do curso. E como o Enade é ofertado por áreas do conhecimento, a
próxima prova das áreas avaliadas em 2004 será oferecida somente em 2007.
Enade – O exame, que integra o Sinaes, é realizado por amostragem e tem o objetivo de aferir
o rendimento dos alunos dos cursos de graduação quanto aos conteúdos programáticos,
habilidades e competências. O Inep constitui a amostra dos participantes a partir da inscrição,
feita pela instituição, de todos os alunos que terminam o primeiro ano ou que concluem o curso
nas áreas previamente definidas pelo MEC. A 1ª edição do Enade, em 2004, avaliou 140.340
alunos, dos quais 83.661 eram ingressantes e 56.679 concluintes de 2.187 cursos de
graduação de 13 áreas do conhecimento.
Repórter: Ionice Lorenzoni
:: Diretrizes para avaliação das IES e de cursos começam a ser definidas
Duas comissões constituídas por integrantes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Conaes), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep/MEC), secretarias de Educação Superior (SESu/MEC) e de Educação a Distância
(Seed/MEC) começaram a trabalhar os temas da avaliação externa das instituições de ensino
superior (IES) e da avaliação de cursos.
Uma das comissões, explica o presidente da Conaes, Hélgio Trindade, tem prazo de 30 dias
para apresentar diretrizes e orientações para a execução da avaliação externa das instituições
de ensino superior, públicas e privadas, que começa em setembro. Essa comissão será
coordenada por Isaura Belloni, da Conaes.
A outra comissão vai definir novas diretrizes para a avaliação de cursos e será coordenada por
Sérgio Franco, que representa a educação a distância na Conaes.
Repórter: Ionice Lorenzoni
:: MEC apresenta Sinaes para países das Américas
A avaliação da educação básica e superior, realizada pelo Ministério da Educação, foi
apresentada e debatida entre os dias 11 e 13 deste mês durante a 1ª Conferência da
Associação de Avaliação Educacional das Américas (AAEA), que ocorreu na Fundação de

Empreendimentos Científicos e Tecnológicos da Universidade de Brasília (Finatec/UnB), em
Brasília.
O evento, promovido pela AAEA, trouxe ao Brasil pesquisadores, gestores e agências para
discutir a avaliação em todos os níveis e estágios da educação nas três Américas. Entre os
objetivos da entidade, estão promover a cooperação entre os centros que fazem avaliação no
continente com o intuito de melhorar a qualidade dos sistemas educacionais; melhorar as
avaliações e testes; trocar experiência em questões e metodologias em avaliação; fazer
intercâmbio de projetos de pesquisas culturais.
Sinaes – O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pelo MEC em
abril de 2004, foi apresentado pelo diretor de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), Dilvo
Ristoff. A apresentação começou com a história da avaliação implantada pelo MEC, em 1993,
com a criação do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (Paiub),
depois substituído pelo Exame Nacional de Cursos (Provão), que vigorou entre 1996 e 2003, e
a criação do Sinaes, em 2004. O Sinaes, explica Ristoff, aproveita a experiência dos últimos
anos, especialmente no resgate da idéia de integração da avaliação criada com o Paiub. A
integração de instrumentos de informação – censo da educação superior, cadastros das
instituições e de cursos, cadastro de docentes – e de avaliação – de cursos, institucional e
Enade – “conversam entre si e constituem a base do Sinaes”, diz Ristoff.
Além de Dilvo Ristoff, a professora Gladys Beatriz Barreyo, da Universidade de São Paulo
(USP), Clasy Maria Marinho-Arayo, da UnB, o coordenador do Enade no Inep, Almir Limana, a
secretária de Educação do Distrito Federal, Maria Alice Gomes de Oliveira e os professores
Ricardo Primi, Claudete Maria Medeiros Vendramini, Elisete Rodrigues de Souza e Amália Raquel
Perez também abordaram diferentes aspectos do Sinaes e do Exame Nacional de Avaliação do
Desempenho dos Estudantes – Enade.
AAEA – A Associação de Avaliação Educacional das Américas, com sede em Toronto, Canadá,
reúne associações de instituições, profissionais e pesquisadores no campo da avaliação
educacional. Criada em junho de 2004, agrega os 35 países das Américas, do Alaska ao
Uruguai, e é filiada à Associação Internacional para a Avaliação Educacional. Na diretoria
provisória da AAEA, o Brasil tem a vice-presidência que é ocupada pelo professor de física da
UnB, Joaquim José Soares Neto.
Repórter: Ionice Lorenzoni
:: I Encontro de CPAs do Nordeste na UFPI
O presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior - CONAES, professor Dr. Hélgio Trindade, participou do I
Encontro das Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) da Região
Nordeste que aconteceu no dia 13 de julho, na Universidade
Federal do Piauí.
O evento foi fundamentado na discussão sobre a Avaliação
Institucional e seus desafios e reuniu representantes de
Instituições de Ensino Superior de todos os estados da região. Durante toda a manhã do dia 13,
representantes das Comissões Próprias de Avaliação do Nordeste expuseram as experiências de
Avaliação Institucional de suas instituições com o objetivo de promover o intercâmbio entre as

CPAs. O Encontro colocou em discussão a Proposta de Regimento de Criação da Rede de
Valorização das Comissões do Nordeste.
Também estiveram presentes o professor Dr. Jaime Giolo – coordenador Adjunto de Estatísticas
da Educação Superior, a professora Osmarina Pires-presidente da Comissão Própria de Avaliação
da Universidade Estadual do Piauí e a professora Lúcia Maia Cavalcanti Ferreira, coordenadora da
Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal Rural de
Pernambuco, além da professora Carmesina Gurgel - presidente
da CPA e pró-reitora de Ensino de Graduação da UFPI.
Ainda durante o evento, o professor Hélgio conversou com
representantes da UFPI, da Universidade Estadual, de instituições
privadas e do Conselho Estadual de Educação do Piauí sobre
questões que envolvem a Avaliação da Educação Superior.
Repórter: Cristal Sá, da assessoria de comunicação da UFPI
Fotos: Cristal Sá e Ionio Alves da Silva
:: Presidente da Conaes participa de Plenária do FNCE em Sergipe.
No dia 21 de julho, o professor Hélgio Trindade, presidente da Comissão Nacional de Avaliação
da Educação Superior (Conaes) esteve em Aracaju participar da XXIV Reunião Plenária do
Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCE).
Trindade participou da mesa redonda que discutia o Anteprojeto de lei para normas gerais da
educação superior, junto com o Secretário da Educação Superior, Nelson Maculan, com o
Diretor de Estatística e Avaliação da Educação Superior do Inep, Dilvo Ristoff, com o presidente
da Câmara de Educação Básica do CEE/SP, Francisco Carbonari e com a Presidente da Câmara
de Educação profissional e de Educação Superior do CEE/MT.
:: Universidades de Sergipe recebem visita do presidente da Conaes
Em Sergipe por ocasião da XXIV Reunião Plenária do FNCE, o presidente da Conaes, Hélgio
Trindade, aproveitou para visitar a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Universidade
Tiradentes.
Na UFS foi recebido pelo Reitor, Prof. Josué Modesto dos Passos Subrinho e pelo Vice-Reitor,
Professor Ângelo Roberto Antoniolli.
Em seguida, reuniu-se com integrantes da CPA, gestores e alguns alunos, ocasião em que
foram discutidas questões que envolvem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
– SINAES. Durante essa reunião, o professor Hélgio reforçou que o Sinaes pretende avaliar as
Instituições de Ensino Superior quanto ao cumprimento da sua missão pública, à qualidade
acadêmica e à responsabilidade social.
Trindade informou também que o Sinaes foi criado por uma comissão de especialistas em
educação e afirmou que um dos principais desafios da Conaes é promover a consolidação da
qualidade educacional. Para ele, o sistema busca identificar pontos positivos e negativos das
instituições
e
esclareceu
que
a
atual
avaliação
é
qualitativa
e
quantitativa.
O professor tomou conhecimento do atual estágio do processo avaliativo na UFS e das medidas
que a UFS tomou para atender às exigências da Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 e da portaria

MEC 2.051, de 09 de julho de 2004, enviando a proposta de auto-avaliação. O Professor Hélgio
elogiou o andamento das atividades da CPA/UFS.
(Assessoria de Comunicação da UFS)
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