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O QUE É O INEP?

• O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira foi 

criado em 1937, com o objetivo de: 

“Subsidiar a formulação de políticas educacionais dos diferentes 
níveis de governo com intuito de contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social do país.”



POR QUE É DE INTERESSE DO COFECON MANTER 
UMA INTERLOCUÇÃO COM O INEP?

• O Inep, dentre outras atividades, promove a avaliação dos cursos 
de graduação e das instituições de ensino superior. Para isso, 
realiza uma seleção de docentes da área a ser avaliada, para 
composição de um cadastro básico de avaliadores.

• A seleção de docentes para o processo de capacitação para 
composição do BASis ocorre de acordo com as demandas de 
avaliações do Inep. Em si tratando de órgão público, esta seleção 
ocorre a partir de um edital público.



HISTÓRICO

• Em outubro de 2020, o Inep publicou edital para renovação de 
seu Banco de Avaliadores, convocando 28 profissões de nível 
superior, não contemplando a profissão do Economista.

•O Corecon-SC percebendo a ausência do profissional de 

Economia no edital, comunicou o fato ao Cofecon.

• Assim, o Cofecon fez um contato com o Inep, solicitando uma 

reunião.



A REUNIÃO
• Esta reunião foi marcada pelo próprio Inep em novembro de 2020, com as 

seguintes presenças: 

• Dr. Alexandre Lopes – Presidente do Inep

• Dr. Moaci Carneiro – Diretor/DAES

• Dra. Sueli Macedo Silveira – Coordenadora Geral

• Dr. Antônio Correa de Lacerda – Presidente do Cofecon

• Os Conselheiros Federais:
   Dr. Antônio de Pádua Ubirajara e Silva  
   Dr. Paulo Polli Lobo

. Dr. Fábio Ronan Miranda Alves – Procurador-Geral do Cofecon.



RESOLUÇÕES DA REUNIÃO

• Quanto à ausência dos profissionais de Economia no edital do mês de outubro 
de 2020, o presidente do Inep esclareceu que no banco de dados de 
avaliadores daquele Instituto, já havia numero suficiente de profissionais 
economistas, não havendo demanda naquela ocasião.

• Informou também que no próximo edital, previsto para março de 2021 (que 

não ocorreu) os economistas seriam incluídos na listagem.



PROPOSTA DO INEP

• Por iniciativa do presidente do Inep, Dr. Alexandre Lopes, o 
Conselho Federal de Economia foi convidado para uma parceria 
com aquele instituto, contribuindo nos critérios de formação dos 
avaliadores dos cursos de Economia, visando aprimorar o processo 
de avaliação.



MUDANÇAS NO INEP

• No dia 26 de fevereiro, o Dr. Alexandre Lopes foi exonerado da 
presidência do Inep, sendo substituído pelo Dr. Danilo Dupas Ribeiro, 
Economista e mestre em Administração Financeira.

• Também ocorreram mudanças na estrutura administrativa do Inep, 
permanecendo como Coordenadora Geral a Dra. Sueli Macedo 
Silveira.



PRÓXIMOS PASSOS

• Considerando as mudanças na direção do Inep, faremos novo 
contato para manifestar o interesse do Cofecon em continuar as 
interlocuções com aquele instituto e seu novo presidente, 
apontando o desejo de resgatar a proposta apresentada na 
reunião anterior.

• Havendo interesse do Inep, o Grupo de Trabalho “Articulações 
com o Inep” realizará reuniões virtuais para elaboração de 
propostas a serem apresentadas ao instituto.
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