
Pesquisa revela que as universidades reconhecem a comissão de avaliação          
 
A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) é conhecida por 98,87% das 
instituições de ensino superior (IES) do País. Esta é a constatação da pesquisa “Imagem 
pública da Conaes”, realizada para aferir os resultados obtidos na institucionalização da 
comissão, responsável por coordenar e supervisionar o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes). Das 532 instituições que participaram do levantamento, 92,85% 
consideram a Conaes uma instituição comprometida com a avaliação da qualidade das IES.  
 
Segundo o ex-presidente do órgão e coordenador da pesquisa, Hélgio Trindade, os dados 
mostram que houve um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela comissão por parte das 
instituições de ensino superior. “A  pesquisa mostrou que o esforço da Conaes na disseminação 
do Sinaes e na coordenação do sistema de avaliação da educação superior foi legitimada”, 
declarou.    
 
De acordo com o levantamento, 93,04% das instituições públicas, comunitárias, municipais e 
privadas consideram que a Conaes deve continuar existindo – seja qual for o governo. Além 
disso, 91,25% das instituições concordam muito ou em parte com as ações do órgão para 
tornar transparente e contribuir com a avaliação da educação superior.  
 
A pesquisa foi aplicada via questionário eletrônico, enviada para representantes de todas IES 
públicas, comunitárias, privadas e municipais. Responderam voluntariamente às perguntas 532 
instituições, distribuídas da seguinte forma: 78,38% são privadas; 12,3% comunitárias e 
municipais; e 9,58% são universidades públicas federais e estaduais. 
 
Histórico - A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior foi instituída pela Portaria 
MEC 2.051, de 9 de julho de 2004, como órgão colegiado composto por 13 membros: cinco do 
MEC, três da comunidade acadêmica e cinco da sociedade civil. Até maio de 2006, a Conaes foi 
presidida pelo professor Helgio Trindade. Atualmente, seu presidente é o professor Sérgio 
Franco. 
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