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ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR - CONAES. Em sete de agosto do ano de dois mil e dezoito, às
dez horas, na sala 114 do Conselho Nacional de Educação - CNE teve início a centésima
quadragésima oitava Reunião Ordinária da CONAES, com a presença dos seguintes
Senhores (as): Paulo Cardim (Notório Saber), Gustavo Severo de Borba
(Representante do Corpo Docente), Rolando Rubens Malvásio Júnior (Representante
do Corpo Técnico-Administrativo), Bruna Chaves Brelaz (Representante do Corpo
Discente), Mariângela Abrão (Representante do INEP), Patrícia Augusta Vilas Boas
(Representante da SERES/MEC), Elisa Maria Costa Pereira de São Thiago
(Representante da CAPES), Barbara Monteiro (Representando a SETEC/MEC) e da
Secretária Executiva da CONAES, Leda Mercia Lopes. Foram registradas as ausências
justificadas de Simon Schwartzman (Notório Saber), Renato Hyuda de Luna Pedrosa
(Notório Saber), João Carlos Pereira da Silva (Notório Saber), Mário César Barreto
Moraes (Notório Saber) e Mauro Luiz Rebelo (Representante da SESU/MEC). Além dos
membros, estiveram presentes na reunião, o Senhor Celso Frauches, Rubens Campos
de Lacerda Júnior (Coordenação-Geral do Enade/INEP) e a servidora da DAES/INEP,
Suzi Mesquita Vargas. O Presidente deu boas vindas a todos e apresentou para
apreciação e aprovação a Ata da 147ª (centésima quadragésima sétima) Reunião
Ordinária da CONAES e passou aos informes gerais. O Prof. Paulo Cardim pediu licença
para dispensar a leitura das seguintes publicações, uma vez que todos as receberam com
antecedência: a) Ministério da Educação - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - Edital Nº 40, de 19 de junho de 2018: Este Edital dispõe
sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos do Enade 2018, a serem cumpridos
pelas Instituições de Educação Superior (IES) e pelos estudantes habilitados a essa
edição do Exame; b) Ministério da Educação - Gabinete do Ministro - Portaria Nº 579, de
20 de junho de 2018: Institui Grupo de Trabalho com a finalidade de analisar e propor
medidas para o aperfeiçoamento dos processos de avaliação da educação superior do
sistema de ensino; c) Ministério da Educação - Gabinete do Ministro - Portaria Nº 588, de
21 de junho de 2018: Dispõe sobre a prorrogação do prazo para início da oferta do curso
de Medicina pelas Instituições de Educação Superior selecionadas no âmbito do Edital nº
6/2014, conforme a Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa Mais
Médicos; d) Ministério da Educação - Secretaria de Educação Superior - Portaria Nº 50,
de 3 de julho de 2018: Institui Grupo de Trabalho com a finalidade de atualizar e produzir
proposta de Referenciais de Qualidade da Educação Superior a Distância; e) Ministério da
Educação - Gabinete do Ministro - Portaria Nº 668, de 12 de julho de 2018: Constitui
Comitê Gestor de normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de
revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por estabelecimentos estrangeiros
de ensino superior; f) Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação - Câmara
de Educação Superior - Resolução Nº 2, de 12 de julho de 2018: Institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do curso de graduação em Oceanografia, Bacharelado, e dá
outras providências; g) Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Superior - Resolução Nº 3, de 12 de julho de 2018: Institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Ciências Aeronáuticas,
bacharelado, e dá outras providências; h) Ministério da Educação - Gabinete do Ministro Portaria Nº 687, de 17 de julho de 2018: Designados membros para compor Grupo de
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Trabalho; i) Ministério da Educação - Gabinete do Ministro - Edital Nº 4, de 30 de julho de
2018: Seleção de Boas Práticas na Temática Educação para as Relações Étnico-Raciais;
j) Ministério da Educação - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - Portaria Nº 648, de 31 de julho de 2018: Institui o Prêmio Honra ao Mérito
Educacional do INEP; k) Atos do Poder Executivo - Ministério da Educação - Decreto de 2
de agosto de 2018: para exercer o cargo de Secretário-Executivo do Ministério da Nomear
Henrique Sartori de Almeida Prado Educação, ficando exonerado do que atualmente
ocupa; l) Presidência da República - Casa Civil – Ministério da Educação - Portaria Nº 924
de 2 de agosto de 2018: Nomear Silvio José Cecchi, para exercer o cargo de Secretário
de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, código
DAS 101.6, ficando exonerado do que atualmente ocupa; m) Ministério da Educação Gabinete do Ministro - Portaria Normativa Nº 741, de 2 de agosto de 2018: Altera a
Portaria Normativa MEC nº 20, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre os
procedimentos e o padrão decisório dos processos de credenciamento,
recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de
cursos superiores, bem como seus aditamentos, nas modalidades presencial e a
distância, das instituições de educação superior do sistema federal de ensino; n)
Ministério da Educação - Portaria Normativa Nº 742, de 2 de agosto de 2018: Altera a
Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre os fluxos dos
processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e
de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores,
bem como seus aditamentos e o) Ministério da Educação - Gabinete do Ministro –
Retificação da Portaria nº 687, de 17 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial da
União de 18 de julho de 2018, que passa a vigorar com as seguintes alterações,
permanecendo inalteradas as demais disposições, onde se lê: "Ficam designados, para
compor o Grupo de Trabalho, os seguintes membros"; leia-se: "Ficam designados, para
compor o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 579, de 20 de junho de 2018, com
a finalidade de analisar e propor medidas para o aperfeiçoamento dos processos de
avaliação da educação superior do sistema de ensino, os seguintes membros". (Publicada
no DOU nº 148, quinta-feira, 2 de agosto de 2018, Seção 2, Página 9). Entretanto,
destacou a nomeação de Henrique Sartori para a Secretaria Executiva do MEC,
desejando-lhe êxito nas suas novas funções. Aproveitou, ainda, para dar ciência a todos
os presentes, do encaminhamento nesta data, do E-book “DCNs – comentários,
anotações, resoluções e pareceres”, organizado pelo Prof. Celso Frauches e patrocinado
pela Associação Nacional de Centros Universitários (ANACEU), durante sua gestão na
presidência da associação. Dando sequência aos outros informes, o Prof. Paulo Cardim
deu ciência ao Colegiado dos assuntos tratados e dos encaminhamentos ocorridos nas
Reuniões do Grupo de Trabalho com a finalidade de analisar e propor medidas para o
aperfeiçoamento dos processos de avaliação da educação superior, ocorridas em 18/07 e
26/07, bem como da realização do Seminário de entrega do relatório preliminar da Metaavaliação no SINAES pela OCDE, que acontecerá em Brasília, no dia 28 de agosto de
2018. Patrícia Vilas Boas pediu a palavra para comunicar que acompanhará o Secretário
Henrique Sartori na Secretaria Executiva do MEC. Aproveitou para agradecer a acolhida
nesses dois anos que participou da COANES e destacar o importante papel da Comissão
nas políticas e diretrizes da avaliação da educação superior, assim como colocou-se à
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disposição para participar dos debates sempre que convidada. Após, o Presidente passou
aos itens da Ordem do Dia. O Prof. Paulo Cardim colocou em votação a antecipação da
Reunião Ordinária de Setembro, para o dia 28 de agosto, em função da realização do
seminário de entrega do relatório preliminar da OCDE da mata-avaliação realizada no
SINAES, visando a participação de todos os membros. Proposta essa apresentada pelo
Prof. Simon Schwartzman e aprovada pelos presentes. Após, o Prof. Cardim colocou em
pauta a representação da CONAES junto à CTAA, passando a palavra a Prof. Mariângela
para as suas considerações. A Prof. Mariângela pontuou que os indicados para
participarem da CTAA possuem papel fundamental, pois precisam relatar os processos
impugnados pelas IES ou pelas Secretarias do MEC, com a finalidade de discuti-los e
julga-los, votando contrária ou favoravelmente à impugnação. Frisou a importância da
indicação do substituto para a vaga atualmente ocupada pelo Prof. João Carlos, bem
como do nome que substituirá temporariamente o Presidente da CONAES, dada a sua
impossibilidade de participação, em decorrência de tratamentos médicos, para que não
sobrecarregue os demais membros ou impacte no cumprimento dos prazos normativos e
legais previstos para a permanência dos processos naquela instância. Novamente com a
palavra, o Presidente relatou a dificuldade nas indicações, uma vez que somente os
representantes de notório saber e os representantes docente, discente e técnicoadministrativo podem integrar a comissão. Informou que todos foram consultados e
apenas o Prof. Mário Moraes se dispôs a participar. Diante dos fatos, se comprometeu a
fazer a imediata designação do Prof. Mário Moraes na vaga ocupada pelo Prof. João
Carlos e tão logo a CONAES seja recomposta, com a designação de dois novos
membros, consultá-los-á sobre o interesse e disponibilidade, para ocupar a sua vaga. O
próximo item da pauta versava sobre a designação de relator para a Indicação 01/2018,
de autoria do Prof. Mário Moraes sobre Regime de Colaboração entre o Sistema Federal
e os Sistemas Estaduais e do Distrito Federal de Ensino. O Presidente propôs o
adiamento da designação para a reunião de número 150, que ocorrerá em outubro, uma
vez que quatro, dos cinco representantes de notório saber não estavam presentes. A
proposta foi aprovada por unanimidade. O Presidente voltou a palavra a Prof. Mariângela
Abrão para a apresentação dos dados referentes à área de avaliação Engenharia (Geral)
e participação dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária no ENADE/2019,
conforme definido na reunião anterior, visando uma segunda análise do Colegiado. Após
a exposição dos técnicos do INEP, Rubens Lacerda e Suzi Vargas, definiu-se manter a
decisão anterior de não submeter ao ENADE/2019 a área de Engenharia (Geral) e
Engenharia Ambiental e Sanitária, pelos dados expostos pela equipe da DAES/INEP,
como a quantidade de cursos por denominação e a quantidade de cursos enquadrados na
área de avaliação Engenharia. No caso de Engenharia Ambiental e Sanitária,
considerando suas diversas denominações, constatou-se que, no Enade 2014 e 2017,
mais de 97% dos cursos foram enquadrados na área de avaliação “Engenharia
Ambiental”, apresentando na última avaliação divulgada desempenhos similares aos
cursos de Engenharia Ambiental. Rubens Lacerda, Coordenador do ENADE, destacou
pontos importantes para subsidiar a decisão dos membros, como a qual finalidade se
propõe o ENADE, qual a correta designação da área (engenharia ou engenharias) e quais
os limites da aplicação do Instrumento a engenharias distintas. Ainda, no âmbito da
realização do ENADE 2019, a equipe da DAES/INEP, trouxe para discussão dados da
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Engenharia Florestal, com a finalidade de aprovar sua permanência à submissão ao
Exame. Após os esclarecimentos de praxe, a Comissão aprovou a realização do ENADE
2019, para a área de Engenharia Florestal, considerando a série histórica, em detrimento
do não cumprimento dos outros requisitos. Para finalizar a ordem do dia, a equipe do
INEP apresentou para apreciação e aprovação as Notas Técnicas dos Indicadores: CPC
e IGC/2017, apontando que não houve alteração na metodologia utilizada para o cálculo
dos indicadores em relação ao ano anterior. Apenas pequenas mudanças na redação
com o intuito de alcançar um melhor esclarecimento e interpretação. Após a apresentação
e os esclarecimentos, as Nota Técnicas formam aprovadas. Antes de encerrar a reunião,
o Presidente fez uma homenagem especial ao colega Rolando Rubens Malvásio Júnior,
por sua participação nos últimos seis anos como membro da CONAES, destacando sua
lealdade à temática da avaliação da educação superior e sua fidelidade aos seus
princípios e valores. Entregou uma placa em agradecimento à sua dedicação e retidão no
desenvolvimento dos trabalhos da Comissão. Rolando por sua vez, fez um breve relato de
sua participação nesses seis anos, como representante dos técnicos-administrativos das
Instituições de Ensino Superior, destacando a honra de ter pertencido a CONAES e ter
feito grandes amizades no decorrer desses anos. Assinalou sua preocupação com a
noticiada falta de financiamento para a CAPES, colocando em risco as pesquisas do país.
E por fim, consignou seu total apoio e apelo ao MEC, para que respeite a escolha da
comunidade acadêmica e do conselho universitário da UFTM, legitimando a nomeação da
chapa para reitoria, composta por Fábio César da Fonseca e Patrícia Maria Vieira. Após o
Presidente encerrou a reunião, lembrando que essa também seria a última participação
do Prof. João Carlos, que também merece todo reconhecimento de seus pares.
Agradeceu a presença de todos, convidando para um lanche especial. Leda Mercia
Lopes, Secretária Executiva, 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 149 (cento e quarenta e nove). Brasília, 07 de agosto
de 2018.

_________________________________
Paulo Antonio Gomes Cardim
(Presidente)

_________________________________
Bruna Chaves Brelaz
(Corpo Discente)

_________________________________
Gustavo Severo de Borba
(Corpo Docente)

_________________________________
Rolando Rubens Malvásio Júnior
(Corpo Técnico-Administrativo)
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_________________________________
Patrícia Vilas Boas
(Representante SERES/MEC)

_________________________________
Mariângela Abrão
(Representante do INEP)

_________________________________
Elisa Maria Costa Pereira de S. Thiago
(Representante da CAPES)

_________________________________
Barbara Monteiro
(Representando a SETEC/MEC)

__________________________________
Leda Mercia Lopes
Secretária Executiva da CONAES
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