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ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR - CONAES. Em seis de março do ano de dois mil e dezoito, às
dez horas e trinta minutos, na sala 114 do Conselho Nacional de Educação - CNE teve
início a centésima quadragésima terceira Reunião Ordinária da CONAES, com a
presença dos seguintes Senhores (as): Renato Hyuda de Luna Pedrosa (Notório Saber),
Mário César Barreto Moraes (Notório Saber), Rolando Rubens Malvásio Júnior
(Representante do Corpo Técnico-Administrativo), Bruna Chaves Brelaz (Representante
do Corpo Discente), Elisa Maria Costa Pereira São Thiago (Representante da CAPES),
Sueli Macedo (Representante do INEP), Mauro Luiz Rabelo (Representante da SESU)
e da Secretária Executiva da CONAES, Leda Mercia Lopes. Foram registradas as
ausências de Paulo Antonio Gomes Cardim (Presidente), Simon Schwartzman
(Notório Saber), João Carlos Perreira da Silva (Notório Saber), Gustavo Severo de
Borba (Representante do Corpo Docente), Patrícia Vilas Boas (Representante da
SERES) e Renato Braz (Representante da SETEC). Com a ausência do Professor Paulo
Cardim, foi designado, conforme Regimento Interno da Comissão, o Prof. Renato Pedrosa
para presidir esta reunião. O Presidente deu boas vindas a todos, em especial a Prof.
Elisa S. Thiago, recentemente designada para representar à CAPES, e apresentou para
apreciação e aprovação a Ata da 142ª (centésima quadragésima segunda) Reunião
Ordinária da CONAES e passou aos informes gerais. O Prof. Renato fez menção aos
textos publicados pelo Presidente Paulo Cardim na página do Centro Universitário Belas
Artes, do qual é Reitor, e constava nos informes. Após, passou a Ordem do Dia,
colocando em votação a manutenção da data da próxima reunião da Comissão, no dia 20
de março, conforme calendário previamente aprovado. Considerando que na reunião do
dia 20 de março estava prevista a eleição para a Presidência da CONAES e que o
mandato do atual Presidente expira em 27 de março, foi aprovada a permanência da data
por todos os presentes, bem como o horário para início da reunião fixado para às 10h30,
para que os membros que residem fora de Brasília possam se deslocar no mesmo dia a
Brasília, uma vez que haverá duas reuniões ordinárias no mesmo mês. Dando sequência
a Ordem do Dia, o Presidente passou ao tema sobre as publicações das novas normas
sobre o Ensino Superior. O Professor Mário Moraes pediu a palavra para informar ao
Colegiado que estava protocolando um Ofício dirigido ao Presidente da CONAES,
subscrito pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, para
conhecimento e eventuais providências. Explicou que o documento versava sobre o caso
do Curso de Medicina do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do
Itajaí – UNIDAVI, mantido pelo Fundação Educacional do Alto Vale do Itajaí, após decisão
do Ministério da Educação em retirar o curso do Cadastro e-MEC, por entender que sua
inserção se deu de forma equivocada. Entretanto, argumentou o Prof. Mário Moraes que a
decisão do MEC foi em desacordo ao que determina o Art. 2º, §4º do Decreto nº 9.235, de
15 de dezembro de 2017, que “Dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de
graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino”, por não observar se tratar
de IES criada pelo poder público municipal e existente antes da data da promulgação da
Constituição de 1988. Pois o Decreto nº 9.235 assegura a essas IES, mantidas e
administradas por pessoa jurídica de direito público, ainda que não gratuitas, vinculação
ao respectivo sistema de ensino estadual. Após o debate pelo colegiado, preliminarmente
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ficou reconhecida a competência da CONAES para manifestar-se sobre o fato, uma vez
que o assunto teria repercussões sobre como se daria a avaliação da instituição, tema de
interesse da CONAES. No mérito, ficou acordado que o tema seria retomado na próxima
reunião, após serem encaminhadas cópias a todos os membros para um estudo prévio,
visando posterior apresentação de possíveis encaminhamentos. Prosseguindo na ordem
do dia, a reunião passou a contar com a presença da missão da OCDE, no âmbito do
Acordo de Cooperação que visa realizar uma meta-avaliação do SINAES. Pela OCDE
estiveram presentes: Thomas Weko (Coordenador da missão), Simon Roy (Especialista
em políticas públicas), Pedro Teixeira (Vice-Reitor da Universidade do Porto) e María
José Lemaitre (Coordenadora do sistema de avaliação do ensino superior no Chile).
Registraram-se, ao longo da conversa com a comissão da OCDE, as presenças de Maria
Helena Guimarães de Castro, Secretária Executiva do Ministério da Educação, Leandro
Gomes Cardoso, da Assessoria Internacional do MEC, Ricardo Coelho, Manoela Vilela
Araújo Resende e Lívia Paes Barreto, assessores da Secretária Executiva do MEC.
Primeiramente, o Presidente fez uma apresentação sucinta da CONAES, descrevendo
suas competências e sua composição. Após cada membro fez uma rápida apresentação
pessoal. Na sequência foi aberta a palavra para uma abordagem sobre o SINAES na
visão de cada representante da Comissão. Rolando Malvásio expôs o ponto de vista dos
sindicados representativos dos trabalhadores técnicos-administrativos das universidades,
Bruna Brelaz pontou os aspectos observados pelo movimento estudantil e, assim
sucessivamente, cada membro assinalou seu ponto de vista pessoal e sua experiência
profissional sobre a avaliação da educação superior em suas diferentes frentes
(avaliações in loco, ENADE e os indicadores de qualidade). Os especialistas da OCDE
fizeram perguntas diretamente aos membros para esclarecer pontos importantes do
“Country Background Report”, relatório recebido com as informações sobre a situação
atual da avaliação no país. Por fim, a Secretária Executiva do MEC, Maria Helena,
concluiu ponderando sobre os aspectos que precisam de políticas para aumentar a
eficiência, bem como melhorar e garantir a qualidade do ensino superior. Após, Prof.
Renato Pedrosa encerrou a reunião, agradecendo a presença e participação de todos,
assim como convidando os presentes a participarem do almoço na sequência da reunião.
Leda Mercia Lopes, Secretária Executiva da CONAES, lavrou os presentes termos que
depois de lidos e achados conformes, serão assinados pelos respectivos Membros e
demais presentes à Reunião Ordinária da CONAES de Número 144 (cento e quarenta e
quatro). Brasília, 20 de março de 2018.

_________________________________
Renato Pedrosa (Notório Saber)
(Presidente ad hoc)

_________________________________
Mário Moraes
(Notório Saber)

2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

_________________________________
Bruna Brelaz
(Corpo Discente)

_________________________________
Mauro Rabelo
(Representante da SESU)

_________________________________
Rolando Rubens Malvásio Júnior
(Corpo Técnico-Administrativo)

_________________________________
Sueli Macedo
(Representante do INEP)

_________________________________
__________________________________
Elisa Maria Costa Pereira São Thiago Leda Mercia Lopes
(Representante da CAPES)
(Secretária Executiva da CONAES)
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