Ano da França no Brasil
Fórum franco-brasileiro
de Educação Superior e Pesquisa

A Agência de Avaliação da Pesquisa
e do Ensino Superior:
Pr. Gilbert Knaub
Conselheiro do Presidente
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Missões e objetivos da AERES
 Avaliar:

• Os estabelecimentos de ES & P (universidades,

escolas, organismos de pesquisa)
• Laboratórios de pesquisa
• As formações e os diplomas

 Ajudar as entidades avaliadas a melhorarem
de maneira contínua suas práticas,
 Esclarecer as pessoas com poder de decisão:
•

O Estado (financiamentos, reconhecimento de
diplomas)
• Organismos de P (labelisação de laboratórios)
• Outros (Colaboradores, Empresas, Famílias)

Estatuto e organização da AERES
 Estatuto: Autoridade administativa independente
 Organização
 Presidente, membro do Conselho que preside
 Conselho da Agência: 25 membros
 3 secções
 Etabelecimentos, (Diretor M Cormier)
 Sec. Unidades de Pesquisa, (Diretor P Glorieux)
 Sec.de formações, (Diretor A Menand)
 Serviços de apoio, (SG A Picard)

Estatuto e organização da AERES
 Organização científica
 90 científicos em meio período.
 4500 especialistas dos quais 20% fora da
França.

 Organização administrativa « apoio»
 70 funcionários administrativos e técnicos
em tempo integral.

 Orçamento: 14 M de Euros

Estatuto et organização da AERES
Conselho
1 présidente + 24 membros
S1 Estabelecimentos
Função
Apoio

S2 : Unidades de Pesquisa
S3 Formações
Especialistas

Os princípios fundadores e sua
aplicação: a independência
O estatuto de autoridade administrativa
independente permite à AERES exercer suas
missões fora de qualquer pressão vinda :
 das autoridades gouvernamentais,
 dos avaliados,
 ou de qualquer outra parte envolvida.

A AERES faz questão de garantir o respeito das
regras deontológicas e particularmente aquelas
referentes ao conflito de interesses.

Os princípios fundadores : competência dos
especialistas e transparência dos procedimentos
 A qualidade da avaliação basea-se :
 nas competências do especialista e a adequação do seu
perfil ao objeto avaliado,
 Uma metodologia dos procedimentos garantindo a
igualdade do tratamento,
 A elaboraçã pela AERES de um sistema de
gerenciamento da qualidade.

 A tranparência da avaliação basea-se na publicação
(site internet) :
 dos critérios e métodos de avaliação
 da lista dos especialistas e da sua qualidade,
 do conjunto dos relatórios de avaliação.

Princípios metodológicos
 Respeito das missões e objetivos de cada
estrutura avaliada:
Os critérios definidos e os procedimentos
implementados pela agência levam em
consideração :





a diversidade de natureza e de missão das
estruturas e das formações avaliadas
bem como a diversidade dos campos diciplinários.

A avaliação institucional basea-se em uma
integração da avaliação da pesquisa e da
oferta da formação.

Princípios metodológicos






Auto-avaliação : os estabelecimentos conduzem a uma
avaliação interna
Visita no site : um comitê de especialistas efetua uma
visita no site para os estabelecimentos, as unidades
de pesquisa e as escolas doutorais.
Notação : para a avaliação das unidades de pesquisa e
das formações, a AERES introduziu uma notação
multicritérios permetindo de caracterizar melhor a
entidade avaliada.
Observações : todos os relatorios de avaliação são
encaminhados às estruturas avaliadas de forma que
elas possam fazer parte de suas observações que são
publicadas juntamente com os relatórios.

Princípios metodológicos
Ex : criterios de notação em pesquisa
 A qualidade científica e a produção
 O brilho e a atratividade.
 A estratégia, a governança e a vida do
laboratório
 A apreciação do projeto.

Os trabalhos 2009 - 2010
 Estabelecimentos :
 79 universidades e escolas
 3 organismos de pesquisa

 Unidades de pesquisa : 754 (universidades,
escolas e unidades próprias de organismos).
 Formações :
 500 menções de licenças
 400 menções de master (1500 especialidades)
 72 escolas doutorais

Avaliação externa da AERES
 a Agência submeterá-se à uma avaliação
externa em 2010 (ENQA – EQAR), ela termina
atualmente a sua auto-avaliação.

Agradeço a todos pela atenção

