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ATA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR – CONAES. Em dezenove de agosto do ano de dois mil e vinte
e um, às quatorze horas, por videoconferência, teve início a 170ª (centésima septuagésima)
Reunião Ordinária da CONAES, com a presença virtual dos seguintes membros: Mário
César Barreto Moraes (Presidente), Ana Maria Ferreira de Mattos Rettl (Notório 6 Saber),
Esteban Lopez Moreno (Notório Saber), Paulo A. Gomes Cardim (Notório Saber), Thérèse
Hofmann Gatti Rodrigues da Costa (Notório Saber), Mírcea Claro Moleeri (Representante
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes), Juliana
Carneiro Gomes (Representante do Corpo Discente), Rodrigo Formiga Sabino de Freitas
(Assessor do Ministro da Educação), Sérgio Paulo da Silveira Nascimento (Representante
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC), Paulo Roberto
Araújo de Almeida (Representante da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior – SERES/MEC), Marilza Machado Gomes Regattieri (Diretora de Políticas e
Regulação da Educação Profissional e Tecnológica – DPR/SETEC), Paulo César Diniz de
Araújo (Representante do Corpo Docente das Instituições de Educação Superior), Danilo
Duppas (Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP), Luís Filipe de Miranda Grochocki (Diretor da Diretoria de Avaliação da
Educação Superior – DAES), Helena Cristina Carneiro Cavalcanti de Albuquerque
(Coordenadora-Geral de Avaliação dos Cursos de Graduação e Instituições de Ensino
Superior), Carla Tatiana de Miranda Honorato (Assessoria de Planejamento e Consolidação
da Informação – APE/CAPES), participou também Jaqueline Souza, Secretária-Executiva
da CONAES. Após as boas-vindas e a apresentação das Professoras Marilza e Juliana, o
Presidente iniciou a reunião procedendo-se à votação e à aprovação, por unanimidade, da
Ata da 169ª Reunião Ordinária, com três pedidos de alteração pontuais propostos pelo
INEP, não havendo modificação do respectivo conteúdo. Iniciaram-se as deliberações de
acordo com a pauta. O item 2 da pauta tratou das Portarias Normativas nº 20 e nº 23, de
2017, enviadas anteriormente a todos os membros. O Professor Paulo de Almeida –
SERES informou da participação Diretora Cris e do Senhor Alexandre da apresentação,
após passou-se a discussão do tema. O Professor Danilo Dupas manifestou apoio à
SERES, no tocante à alteração e aos demais trabalhos conjuntos. Professor Paulo Cardim
elogiou as alterações nas referidas portarias. O Professor Mário fez observação em relação
ao encerramento das atividades de IES pública municipal e o Prof. Paulo Almeida informou
que este assunto seria tratado concomitantemente com a revisão das Portarias 20 e 23, de
2017. Em relação ao descredenciamento de IES, contemplou-se a evolução do assunto,
com intuito de transparência de melhorias de atos regulatórios. O Professor Paulo Almeida
informou que, em relação às referidas portarias, seria apenas para alteração de artigos. Os
Professores Danilo e Paulo Cardim também se manifestaram em concordância com as
alterações. Foram aprovadas, por unanimidade, as alterações e supressão dos artigos e
incisos propostos pela SERES, tendo sido recomendada a continuidade da revisão com
respectivas propostas de alterações, bem como cotejar o descredenciamento. O Professor
Paulo Almeida agradeceu. No item 2.4 da pauta, passou-se a palavra ao Prof. Danilo, que
solicitou a autorização da CONAES para emissão de portaria para que, quando houver
solicitação de sobrestamento de IES, automaticamente o processo seja arquivado, ficando
o recurso pago alocado como crédito junto ao INEP. Neste caso, a IES passa a ter que dar
entrada novamente, de acordo com o calendário emitido duas vezes por ano pela SERES,
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pois os casos de sobrestamento estão atrapalhando a efetividade da tramitação processual
no INEP. O Prof. Paulo Diniz parabenizou a iniciativa do INEP e informou que a credibilidade
ficará mais transparente, com a melhoria da eficiência e eficácia dos processos. A
solicitação foi aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao Professor Luís Filipe,
que iniciou a apresentação das avaliações externas virtuais in loco, dando continuidade
com a Professora Helena. O Professor Mário parabenizou a Professora Helena pela
apresentação e sugeriu incrementar a divulgação para que os avaliadores tenham maior
conhecimento sobre o resultado da pesquisa. O Professor Paulo Cardim perguntou como
o INEP pretende realizar, na capacitação, a diferenciação das avaliações para fins de
autorização e de reconhecimento e também sobre a questão associada cartorial ou da
necessidade da visita. A Professora Helena informou que estão trabalhando na orientação
dos avaliadores para que tenham mais flexibilidade em relação à visita da infraestrutura,
que estão tendo feedback da sensibilização das comissões simultâneas e que
compartilham informações positivas com os demais e com o INEP. Informou também que
foram contratados tutores, professores que já atuaram como avaliadores, que estão
ajudando na interação dos fóruns, melhorando a qualidade da capacitação. Lembrou que
as avaliações são gravadas e auditáveis, em caso de divergências nas avaliações. O
Professor Luiz destacou a importância de verificar se há alguma diferença em relação aos
avaliadores que deram opinião antes da nota em relação aos que avaliaram após a nota. O
item 2.4 da pauta não foi tratado pelo INEP e deverá ser discutido oportunamente. No Item
2.3, foi discutida a proposta, da última reunião, de alterar o Enade 2021 para 2022,
encerrando o terceiro ciclo em 2023. O Professor Mário informou que, na possibilidade de
alteração, ocorreria em 2022 o segundo e em 2023 o terceiro ciclo avaliativo, fechando
então os três ciclos, um por ano, e não dois em um único ano. O Professor Danilo informou
ser necessário verificar com a SERES juntamente com o senhor Ministro, pois impacta a
renovação automática dos atos de permanência; dessa forma ficou para deliberação na
próxima reunião. O Presidente do INEP sugeriu a retirada do item 2.3 da pauta, retornando
para avaliação e posterior apresentação dos dados e das autorizações. Prof. Mário sugeriu
que o Enade 2022 fosse realizado em duas datas. O item 2.2 ficou para a próxima reunião,
pois o Professor Sérgio não estava disponível. Passou-se para o item 2.5, eleição da
presidência da CONAES. O Professor Mário informou que o Gabinete do Ministro designou
o Assessor Rodrigo Formiga para conduzir a eleição, com os seguintes candidatos
elegíveis: Professora Ana Maria, Professora Thérèse e o Professor Esteban, o qual esteve
afastado em algumas reuniões por motivo de doença. O Professor Mario solicitou
manifestação de todos os candidatos. O Professor Esteban informou que não ter condições
de assumir tal responsabilidade por estar passando por tratamento de saúde. A Professora
Ana Maria, agradeceu a indicação e concordou em ser candidata e relembrou que o seu
mandato encerra em outubro/2021. A Professora Thérèse agradeceu e informou estar à
disposição do que for melhor para a Comissão e indicou a Professora Ana Maria por ter
mais tempo de CONAES entre os decanos, abrindo mão da candidatura. O Assessor
Rodrigo deu as boas-vindas a todos, inclusive à representante discente, Juliana, e,
destacou o Regimento Interno da CONAES, sugerindo que, em havendo apenas uma
candidatura, a eleição ocorresse por aclamação, o que se efetivou. O Assessor Rodrigo
Formiga pronunciou, então, formalmente comunicou o nome da Professora Ana Maria Rettl
como presidente eleita desta Comissão, e colocou-se à disposição para as demandas junto
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ao Gabinete do Ministro. O Assessor passou a palavra à Professora Ana Maria, que
agradeceu a confiança de todos bem como expôs que aguarda pela tolerância de todos
para que possa se adaptar e pelo apoio de todos os membros desta Comissão para os
demais desafios. Finalizando, o Presidente parabenizou a todo o colegiado pela excelente
reunião e propôs que os assuntos gerais que estavam previstos na pauta fossem
transferidos para próxima reunião a exemplo dos outros itens, bem como as pendências
para a próxima gestão. Agradeceu em especial às antigas Secretárias-Executivas, Leda e
a Ângela, servidora recém-aposentada, à secretária do Gabinete, Marili, que deu todo apoio
em relação às instalações, agradeceu à sra. Jaqueline que assumiu recente a SecretariaExecutiva desta Comissão, ao Chefe de Gabinete, Djaci Sousa, ao Assessor Rodrigo
Formiga, que tem feito a ponte da CONAES diretamente com o Gabinete do Ministro, e
agradeceu a todos os participantes da reunião, passando a palavra para a Professora Ana
Maria. O Prof. Paulo Cardim parabenizou a nova presidente e informou que haverá reunião
com o INEP a respeito do parecer de alteração da Lei dos Sinaes, para que seja incluso na
pauta da próxima reunião da CONAES. O Professor Paulo Roberto parabenizou o Professor
Mário pela presidência, agradecendo-o por todo aprendizado durante o trabalho deste como
presidente, e colocou-se à disposição da Professora Ana Maria. O Professor Danilo
agradeceu ao Professor Mário e ao Secretário Paulo Roberto e parabenizou a nova
presidente e desejou-lhe ótima condução, colocando-se à disposição. O Professor Paulo
César agradeceu ao Professor Mário por todo aprendizado durante a gestão e parabenizou
a professora Ana Maria. O Professor Carlos agradeceu ao Professor Mário, parabenizou a
professora Ana Maria e colocou-se à disposição. A Secretária Jaqueline parabenizou e
colocou-se à disposição, informando ainda a transferência do ramal da CONAES para o
Gabinete do Ministro bem como o endereço da nova sala desta Comissão. A nova
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Jaqueline Souza,
secretária-executiva da CONAES, lavrou os presentes termos que depois de lidos e
achados conformes, serão aprovados e subscritos pelos respectivos membros presentes à
170ª Reunião Ordinária. Brasília, 19 de agosto de 2021.
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_____________________________
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