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ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR - CONAES. Em vinte de agosto do ano de dois mil e vinte, às dez
horas, por videoconferência, teve início a 159ª (centésima quinquagésima nona) Reunião
Ordinária da CONAES, com a presença virtual dos seguintes membros: Ana Maria Ferreira
de Mattos Rettl (Presidente ad hoc), Mário César Barreto Moraes (Notório Saber),
Esteban Lopez Moreno (Notório Saber), Thérèse Hofmann Gatti Rodrigues da Costa
(Notório Saber), Larissa Dias Puerta dos Santos (Representante do Corpo Discente),
Paulo César Diniz de Araújo (Representante do Corpo Docente), Paulo Roberto Araujo
de Almeida (Representante da SERES/MEC), Weber Tavares da Silva Junior
(Representante da SETEC/MEC), Carlos Eduardo Sanches da Silva (Representante da
SESU/MEC), Moaci Alves Carneiro (Representando o INEP) e Mírcea Claro Molleri
(Representando a CAPES). Além dos Membros, estiveram presentes: Rodrigo Formiga
Sabino de Freitas, Assessor do Senhor Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro,
Sueli Macedo Silveira (Coordenadora-Geral de Avaliação dos Cursos de Graduação e
Instituições de Ensino Superior/INEP), Cinthya Costa Santos (Coordenadora de
Instrumentos de Avaliação da Educação Superior da DAES/INEP) e da servidora Leda
Mercia Lopes. Foram registradas as ausências justificadas de Paulo A. Gomes Cardim
(Notório Saber) e Maria Osmarina do Espírito Santo Oliveira (Representante do Corpo
Técnico-Administrativo). A Presidente esclareceu que exercia a condução dos trabalhos em
obediência ao art. 7º do Regimento Interno da Comissão. Fez uma breve apresentação
pessoal e deu boas vindas a todos, em especial aos novos membros que nesta ocasião
serão empossados. Antes de passar a palavra ao Representante do Senhor Ministro de
Estado da Educação Milton Ribeiro, o assessor Rodrigo Formiga, para proceder a posse
dos novos membros e a condução do processo eleitoral para a escolha do Presidente para
um ano de mandato, passou aos informes gerais, objeto de pauta. Comunicou as seguintes
publicações: a) Portaria Nº 671, de 14 de agosto de 2020, do Gabinete do Ministro (MEC):
designa os representantes da SESU e da CAPES para compor a CONAES (Profs. Carlos
Eduardo Sanches da Silva e Benedito Guimarães Aguiar Neto, respectivamente; b) Portaria
Nº 672, de 17 de agosto de 2020, do Gabinete do Ministro (MEC): designa o representante
da SERES para compor a CONAES (Prof. Paulo Roberto Araújo de Almeida, Diretor de
Regulação e Supervisão da Educação Superior); c) Portaria Nº 673, de 17 de agosto de
2020, do Gabinete do Ministro (MEC): designa Larissa Dias Puerta dos Santos, como
representante do corpo discente das instituições de educação superior para compor a
CONAES; d) Portaria Nº 675, de 18 de agosto de 2020, do Gabinete do Ministro (MEC):
Designa Paulo César Diniz de Araújo, como representante do corpo docente das
instituições de ensino superior, para compor a CONAES. Na sequência passou a palavra
ao assessor Rodrigo Formiga para o cumprimento do protocolo e formalização da posse
dos novos Membros. Formiga, como representante do Ministro de Estado da Educação e
considerando as publicações das Portarias nºs 671, 672, 673 e 675; a Lei do SINAES, que
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e atribuiu à CONAES, sua
coordenação e supervisão e o Decreto nº 5.262, de 03 de novembro de 2004, que delega
ao Ministro de Estado da Educação a prerrogativa de designação dos membros da
CONAES, declarou empossados os novos membros deste Colegiado, desejando êxito a
todos na condução dos trabalhos. Dando continuidade, passou a palavra aos empossados.
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O primeiro a se apresentar foi o Prof. Carlos Eduardo Sanches da Silva. O Prof. Sanches
agradeceu a indicação e manifestou sua satisfação em integrar a Comissão. Informou ser
engenheiro mecânico, com doutorado em engenharia de produção e Professor titular da
Universidade Federal de Itajubá, onde atua na graduação e pós-graduação. Completou,
informando que atualmente exerce o cargo de Coordenador Geral de Planejamento
Acadêmico, Pesquisa e Inovação da SESU/MEC. O segundo a manifestar-se foi Paulo
Roberto Araújo de Almeida, recém nomeado Diretor de Regulação da Educação Superior
da SERES/MEC. Paulo Roberto declarou grande satisfação em compor a CONAES.
Relatou ser aposentado do Banco do Brasil e colocou-se à disposição para contribuir da
melhor forma possível no desenvolvimento dos trabalhos. Na sequência, houve a
apresentação do Prof. Paulo César Diniz de Araújo. O Prof. Paulo César também registrou
a honra e alegria em fazer parte da Comissão, colocando-se à disposição para somar e
contribuir. Reportou ser egresso da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), informou,
ainda, que coordena o Doutorado Interinstitucional em Administração da Faculdade de
Economia e Administração da USP junto à UEA. Finalizando as apresentações, Larissa
Dias Puerta dos Santos, apresentou-se como aluna de doutorando da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, na qual também e Professora e Coordenadora do Curso de
Direito da Unidade de Alphaville/São Paulo. Mencionou participar de estudo, que tem por
finalidade compreender a evolução das técnicas e instrumentos de avaliação dos cursos
superiores na área do Direito. Externou seu contentamento e entusiasmo em compor o
Colegiado e colocou-se à inteira disposição na implementação das competências da
Comissão. Findas as apresentações e considerações dos novos membros, a Profa. Ana
Maria, mais uma vez, ratificou a importância das competências da CONAES, bem como de
sua completa recomposição e expressou palavras de acolhimento e desejo de um profícuo
trabalho aos novos integrantes. Na sequência da ordem do dia, a Presidente apresentou
para apreciação e aprovação a Ata da 158ª Reunião Ordinária, comunicando que não
houve sugestões quanto à correções e adequações, prevalecendo a versão enviada
previamente. Com a aprovação da Ata, a Profa. Ana Maria retornou a palavra ao assessor
Rodrigo Formiga para conduzir a eleição para Presidência da Comissão. Formiga enunciou
o art. 6º do Regimento Interno da CONAES e seu parágrafo único, no qual determina que
“A CONAES será presidida por um dos membros referidos no art.7º inciso VII, da Lei nº
10.861 de 2004 (que são os representantes com Notório Saber Científico, Filosófico e
Artístico, e Reconhecida Competência em Avaliação ou Gestão da Educação Superior),
eleito pelo Colegiado para mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução. E que, a
eleição far-se-á por escrutínio, com tantas votações quantas necessárias para a obtenção
de maioria simples dos presentes, adiando-se a votação quando não obtido o quórum de
dois terços do Colegiado”. Rodrigo indagou sobre candidaturas. A Profa. Ana Maria
apresentou o nome do Prof. Mário Moraes, considerando sua gestão à frente da Comissão,
requerendo assim, o apoio de todos na sua recondução. Após a declaração do voto dos
presentes, Rodrigo Formigo declarou eleito por unanimidade, o Prof. Mário César Barreto
Moraes. Informou que seria providenciada, a posteriori, a assinatura do Senhor Ministro de
Estado da Educação no Termo de Posse. O Prof. Mário Moraes agradeceu a confiança,
bem como a satisfação em ser reeleito à presidência da CONAES e ratificou seu
compromisso em contribuir com a plena implementação do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES) pela importância do sistema na garantia da qualidade do

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ensino superior do país. Reafirmou buscar apoio junto ao Gabinete do Ministro e demais
órgãos do MEC, para continuar a desenvolver uma coordenação proativa e articulada para
assegurar o pleno desempenho das competências e atribuições da CONAES. Aproveitou
para desejar boas-vindas aos novos integrantes e agradeceu poder contar com cada um
nessa nova jornada. Fez, ainda, um breve relato das proposições em andamento (GT
Instrumentos/EaD; necessidade de revisão do Regimento Interno; alternativas aos CPC e
IGC; revisão dos critérios objetivos para submissão das áreas ao ENADE), bem como
comunicou a intenção de solicitar uma agenda com o Gabinete do Ministro para elencar e
alinhar pontos importantes que deverão ser tratados e implementados. Por fim, agradeceu
a presença de todos e convocou os presentes para a próxima reunião ordinária, a realizarse no dia 24 de setembro de 2020. Após, solicitou ao assessor Rodrigo Formiga que
encerrasse a reunião. Rodrigo manifestou sua satisfação em participar da reunião e desejou
êxito no desempenho das atribuições do Colegiado. Leda Mercia Lopes, servidora lotada
na CONAES, lavrou os presentes termos que depois de lidos e achados, serão aprovados
pelos respectivos membros presentes à 160ª Reunião Ordinária. Brasília, 20 de agosto de
2020.
_________________________________
Mário César Barreto Moraes
(Notório Saber)

_____________________________
Ana Maria Ferreira de Mattos Rettl
(Notório Saber

_________________________________
Thérèse Hofmann Gatti Rodrigues da Costa
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_________________________________
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_________________________________
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_________________________________
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(Corpo Discente)

_________________________________
Carlos Eduardo Sanches da Silva
(Representante da SESU/MEC)

_________________________________
Moaci Alves Carneiro
(Representando o INEP)

_________________________________
Weber Tavares da Silva Junior
(Representante da SETEC/MEC)

_________________________________
Mircea Claro Molleri
(Representando a CAPES)

_________________________________
Paulo Roberto Araujo de Almeida
(Representante da SERES/MEC)

_________________________________
Leda Mercia Lopes
(Servidora da CONAES)

