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:: Secretários do MEC e Presidente da CAPES integram a CONAES
Na 16º Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES),
a ser realizada, em Brasilia, dia 31 de outubro, serão apresentados os cinco novos membros
representantes do Ministério da Educação.
Por designação do Ministro da Educação, Fernando Haddad, assumem a CONAES, o Secretário
da Educação Superior, Prof. Nelson Maculan; o Secretário da Educação à Distância (SED), Prof.
Ronaldo Mota; o novo Secretário de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), Prof. Eliezer
Pacheco e o Presidente da CAPES, Prof. Jorge Almeida Guimarães.
Presidida pelo professor Hélgio Trindade, a CONAES é formada por 13 membros. Além dos cinco
representantes do MEC, são três representantes da comunidade acadêmica e cinco especialistas
em gestão e avaliação da educação superior. Veja a composição completa.

:: Conaes e Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso assinam cooperação
Os presidentes da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES /MEC), Hélgio Trindade, e do
Conselho Estadual de Educação (CEE) de Mato Grosso,
Alaídes Alves Mendieta, assinaram dia 21 de setembro, em
Cuiabá (MT), um termo de cooperação técnica que permite
a integração e colaboração entre os sistemas de avaliação
da educação superior nas áreas estadual e federal.
A partir da assinatura do termo de cooperação, as
instituições de ensino superior (IES) estaduais e municipais públicas de Mato Grosso passam a
integrar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Em novembro de
2004, a Conaes e o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCEE) firmaram
um protocolo que deu as bases para o desenvolvimento da avaliação superior, tendo como
parâmetro o Sinaes. Aquele protocolo, explica Trindade, formalizou a nacionalização do sistema
e deu as bases para a cooperação técnica que agora se estabelece entre a CONAES e o
Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso. O primeiro conselho a assinar protocolo com a
Conaes foi Santa Catarina e outros CEEs avaliam essa possibilidade, diz Hélgio Trindade.
Atribuições – Pelo acordo, a Conaes se compromete, entre outras atividades, a estabelecer
ações e indicadores comuns de avaliação, estimular a realização de programas de capacitação
dos avaliadores, encaminhar ao Conselho Estadual de Educação relatórios dos resultados do
Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes (Enade) e das comissões próprias
de avaliação (CPAs), assegurar o reconhecimento dos resultados da avaliação da educação
superior realizada pelo CEE/MT no contexto do Sinaes. Entre as tarefas do CEE/MT estão apoiar
e orientar a participação das instituições de ensino superior públicas, estaduais e municipais na
avaliação do Enade, assegurar a realização e integração dos instrumentos e práticas de
avaliação do Sinaes visando à melhoria da qualidade das instituições; acompanhar as
dinâmicas, procedimentos e mecanismos de avaliação institucional e dos cursos.
Repórter: Ionice Lorenzoni
:: Conaes formaliza acordo de cooperação com o CEE do Estado do Ceará
O Ceará é, desde 29 de setembro, o terceiro estado da
Federação a adotar o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes/MEC), criado em 2004. Já
ingressaram no Sinaes, os conselhos estaduais de educação
de Santa Catarina e do Mato Grosso.
Para concretizar o projeto, os presidentes da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES),
Hélgio Trindade, e do Conselho de Educação do Ceará (CEC),
Guaraciara Barros Leal, formalizaram, hoje, um acordo de cooperação técnica. Pelo acordo, a
Conaes e o CEC se comprometem a promover estudos, debates e seminários para aperfeiçoar
os instrumentos de avaliação e acompanhar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos de
avaliação institucional e dos cursos, propondo, se necessário, ações complementares previstas
no Sinaes.

De acordo com o presidente da CONAES, o regime de colaboração com os estados deve
aumentar até o final de 2005. Quatro novos conselhos estaduais de educação já estão
trabalhando na formalização de acordos: Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de
Janeiro.
Repórter: Ionice Lorenzoni

:: Novos acordos de cooperação serão assinados na reunião do FNCEEs em Recife
Depois de Santa Catarina, Mato Grosso e Ceará, quatro novos conselhos estaduais de educação
devem formalizar acordos de cooperação com a CONAES para a implantação - Mato Grosso do
Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.
As adesões fortalecem o sistema e ajudam a consolidar a avaliação como instrumento de
gerenciamento e planejamento estratégico para promoção e melhoria da educação brasileira.
Segundo o presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES),
Hélgio Trindade, a legislação prevê a cooperação dos conselhos estaduais para consolidação da
avaliação da educação superior no país. “Isso vem sendo efetivado por meio de acordos como
estes”.
Coordenado pela CONAES, o Sinaes é o instrumento de avaliação da educação superior, do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). Constituído
por três componentes principais (avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos
estudantes), analisa todos os aspectos que giram em torno desses eixos: ensino, pesquisa,
extensão, responsabilidade social, desempenho dos alunos, gestão da instituição, corpo
docente, instalações e vários outros.
Repórter: José Leitão
:: Conaes aprova três oficinas de apoio a auto-avaliação para as IES com mais de
500 estudantes
De novembro a dezembro deste ano, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES) promoverá três oficinas regionais de apoio à auto-avaliação para instituições de
ensino superior (IES) que tenham mais de 500 alunos matriculados. As oficinas serão
realizadas no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em São Paulo.
Na mesma reunião em que aprovaram a realização destas oficinas, dia 27 de setembro, os
membros da CONAES discutiram as diretrizes nacionais para a avaliação de cursos, os
instrumentos de avaliação externa das IES e aprovaram o modelo de roteiro para os relatórios
de auto-avaliação.
Repórter: Ionice Lorenzoni
:: Árabes e africanos conhecem o sistema de avaliação brasileiro
A experiência brasileira em avaliação da educação superior foi apresentada dia 12 de setembro
na Conferência Internacional sobre Universidade e Liberdade Acadêmica, em Alexandria, no

Egito. O evento foi uma promoção da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) para a troca de experiências entre países árabes e africanos.
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que compreende autoavaliação institucional, avaliação externa e exame de desempenho dos estudantes, foi
apresentado pelo presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES) e vice-presidente do Fórum da Unesco para a América Latina, Hélgio Trindade. Os
participantes do evento discutiram também a expansão do ensino superior privado e a
autonomia universitária.
Repórter: Ionice Lorenzoni
:: Presidente da Conaes debate avaliação em IES paulistas
A Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Fundação Instituto
de Ensino para Osasco (UniFieo) e a Universidade de
Guarulhos, todas em São Paulo, debateram ENTRE OS
DIAS 22 E 24 DE STETEMBRO a avaliação, a qualidade e
os desafios da educação superior com o presidente da
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES/MEC), Hélgio Trindade.
Na FGV, o presidente
da Conaes reuniu-se
com os membros das comissões próprias de avaliação
(CPAs) dos cursos de direito, administração e economia,
da Fundação em São Paulo, e com as CPAs dos cursos de
administração de outras instituições. Com as CPAs,
professores e alunos discutiram a avaliação, concepções e
desafios. Hélgio Trindade apresentou o Sistema Nacional
de Avaliação (SINAES), criado pelo MEC em 2004, para
promover uma avaliação do desempenho dos estudantes,
das instituições e dos cursos. Na UniFieo, em Osasco, e na Universidade de Guarulhos, em
Guarulhos, falou sobre o Sinaes para as diretorias das instituições, professores, alunos e para
as CPAs.

:: Presidente da CONAES participa de eventos sobre avaliação em Minas Gerais

Palestra sobre o Sinaes em Juiz de Fora

O presidente da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES), Hélgio Trindade, palestrou
dia 17 de outubro na abertura do 2º Seminário de CPAs
Mineiras, na Universidade Federal de Uberlândia. Dia 19,
ao lado de representantes do INEP e SETEC, Trindade
participou da mesa redonda “Graduação no Cefet Ouro
Preto, Agrotécnicas e Escolas Vinculadas: Perspectivas”
durante o XXIX REDITEC – Encontro de Dirigentes dos
CEFET, Agrotécnicas e escolas vinculadas às universidades

de Ouro Preto-MG.
Na mesma semana, ainda em Minas Gerais, Trindade discutiu sobre Avaliação da educação
superior com os dirigentes e membros de CPAs das universidades federais de Viçosa, Ouro
Preto e Juiz de Fora. Segundo ele, o objetivo principal das reuniões é assegurar que os
coordenadores das comissões próprias de avaliação (CPAs) de cada universidade se
familiarizem com o novo sistema de avaliação e tomem conhecimento pleno das diretrizes e
orientações gerais para o roteiro da auto-avaliação elaboradas pela CONAES e pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC).
Repórter: Sandro Santos
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