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Of. Pres. ABMES Nº 63/2011  

 Brasília, 10 de junho de 2011   
  
Prezado Associado,  
  
Tendo em vista a reformulação dos "Instrumentos de Avaliação dos Cursos de Graduação", elaborada pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), a ABMES fará realizar no 
dia 04 de julho, segunda-feira, às 14h30, em Brasília/DF - Auditório Victorio Lanza (sede), o seminário 
“Novos instrumentos de avaliação – principais mudanças, aprimoramento dos indicadores, pontos 
polêmicos”. O objetivo é analisar e discutir as principais mudanças, evolução dos indicadores, pontos 
polêmicos e com isso dirimir as dúvidas dos participantes. 

A ABMES tem conhecimento de que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC) e 
a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Cones) realizarão uma série de audiências 
públicas para discutir tais instrumentos para públicos com perfis diferenciados. Dada a importância do tema, 
e por representar mantenedoras de instituições de ensino superior de todo o País, a ABMES quer fazer parte 
desse espaço de debates. 

Nesse sentido, o nosso seminário tem como público-alvo mantenedores, dirigentes, coordenadores de 
cursos, coordenadores de áreas de conhecimento ou de áreas profissionais, procuradores institucionais e 
seus auxiliares, chefes de departamento, professores, membros do NDE e da CPA e demais pessoas ligadas 
à área de avaliação. 

Participarão como expositores desse importante evento representantes do Inep, da Conaes, estudiosos e 
especialistas na área de avaliação. 

Coordenador da mesa: 

• Gabriel Mario Rodrigues– Presidente da ABMES 

 Expositores: 

• Cláudia Maffini Griboski (a confirmar) – Diretora de Avaliação da Educação Superior 
(DAES/Inep/MEC) 

• Suzana Schwerz Funghetto (a confirmar) – Coordenadora-Geral de Avaliação dos Cursos 
de Graduação e Instituições do Ensino Superior (CGACGIES/DAES/Inep/MEC) 

• Robert Evan Verhine (confirmado) – Membro da Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Conaes) 

• Gustavo Monteiro Fagundes (confirmado) – Consultor Jurídico do Instituto Latino 
Americano de Planejamento Educacional (Ilape) 

• Maurício Garcia (confirmado) – Vice-presidente de Planejamento e Ensino da Devry Brasil 

 Aguardamos sua presença e recomendamos o comparecimento também das pessoas que na sua instituição 
estão ligadas ao processo de avaliação. 

 
 Atenciosamente,  

http://www.abmes.org.br/
http://www.abmeseduca.com/
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