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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
ATA DE REUNIÃO

MERCOSUL/RME/CCR/CAES/RANA/ATA Nº 04/21
Reunião da Rede de Agências Nacionais de Acreditação (RANA) do Setor Educacional do MERCOSUL
No marco da Presidência Pro Tempore do Brasil (PPTB), na cidade de Brasília, no dia 21 de
outubro de 2021, das dez às doze horas, celebrou-se a reunião da Rede de Agências Nacionais de
Acreditação (RANA) do Setor Educacional do MERCOSUL (SEM), por meio de videoconferência, conforme
estabelecido na Resolução GMC N° 19/12 “Reunião por sistema de videoconferência”. A lista dos
delegados que par ciparam da Reunião inclui-se no Anexo I da presente ata. Os par cipantes tomaram
conhecimento da agenda (Anexo II), a qual foi aprovada. Em seguida, abordaram-se os seguintes temas,
segundo a agenda aprovada:
1. Boas-vindas e aprovação da agenda
Foi realizada a apresentação de todos os representantes das delegações dos países
presentes na reunião (Brasil, Argen na, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Colômbia). Foi realizada a leitura da
agenda e teve aprovação de todos, após inclusão de mais um tema, sobre a Secretaria Permanente da
RANA, a pedido do Paraguai.
2. Oﬁcinas de formação de pares de Engenharia
Foi informado que a oﬁcina de formação de pares de engenharia está totalmente
organizada e será feita na modalidade virtual. A previsão para a realização da oﬁcina é de 1º de
novembro a 6 de dezembro. Haverá momentos síncronos e assíncronos. Todos os países par ciparão
dessa oﬁcina, com capacitandos, tutores e observadores. A previsão é de 130 par cipantes,
considerando-se suﬁciente essa quan dade de par cipantes. Cada tutor e cada observador ﬁcará
responsável por acompanhar 10 par cipantes. Haverá 13 grupos de 10 pessoas.
Brasil informou que a apresentação e as a vidades 1 e 2 já estão traduzidas para o
português, como havia sido acordado, e que providenciará a tradução dos documentos e materiais que
ainda estão pendentes. A representante do Paraguai parabenizou o empenho de todos os envolvidos na
organização da oﬁcina. Foi feita a sugestão de um agradecimento e do reconhecimento formal a todos,
sobretudo aos integrantes das Agências que auxiliaram nessa organização. Os países irão enviar para a
PPTB uma lista com os nomes de todos que se empenharam na organização da oﬁcina, para que seja
enviado e-mail de agradecimento e reconhecimento.
3. Apresentação de estudo realizado sobre a qualidade das Resoluções de Acreditação
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Brasil apresentou estudo realizado sobre a qualidade das resoluções de acreditação
emi das no período de 2010 a 2020. Pergunta do estudo: qual a transparência no cumprimento dos
critérios Arcu-Sul nas resoluções de acreditação? Brasil ressaltou algumas fragilidades nas resoluções de
acreditação que merecem atenção e apresentou propostas para sua melhoria.
Seguiu-se momento de manifestação dos membros. Brasil apresentou brevemente o
histórico de par cipação do Brasil no Arcu-Sul e destacou que o principal obje vo do estudo e da
apresentação é trazer um panorama da situação para melhorar o processo de acreditação. As pessoas
presentem na reunião parabenizaram o excelente trabalho do Inep e ﬁzeram alguns comentários sobre a
apresentação do estudo.
Argen na sugeriu que cada Presidência Pro Tempore revise as resoluções, para veriﬁcar se
as informações estão corretas. Uruguai sugeriu a criação de uma comissão da RANA para revisar as
resoluções. Brasil propôs uma oﬁcina para os responsáveis técnicos, para que seja aprimorado seu papel
no acompanhamento da construção do relatório de avaliação.
Foi feito um agradecimento à PPTB pela pesquisa acerca das resoluções, uma vez que pode
auxiliar na melhoria desses documentos. Os países se comprometeram a revisar suas Resoluções de
Acreditação para corrigir erros. As propostas de revisão das Resoluções pela PPT antes de elevá-las ao
Portal, de criação de uma comissão da RANA para revisar as resoluções e de oﬁcina para os responsáveis
técnicos deverão ser encaminhadas na próxima PPT (Paraguai).
A apresentação encontra-se no Anexo III.
4. Discussão sobre cursos ofertados a distância
Foi dada con nuidade ao tema iniciado na reunião anterior. Os países acordaram enviar à
PPT o nome de um consultor tular e um suplente por país para compor a comissão consul va para
construção de documento para avaliação de especiﬁcidades da oferta de ensino a distância, que será
complementar aos atuais Documentos de Critérios. Além disso, os países deverão enviar a
regulamentação ou procedimentos relacionados à educação a distância de seus países, para orientar os
consultores.
Os membros elegeram o Brasil para ser o ponto focal dessa a vidade, para consolidar as
informações e organizar o trabalho da comissão consul va. Argen na sugeriu que todas as agências
estejam presentes nas reuniões da comissão.
5. Discussão sobre con nuidade do Paraguai como Secretaria da Rede
Paraguai fez uma pequena introdução sobre o tema, solicitando um retorno dos colegas
acerca da atuação da Secretaria e informou que a vigência de seu mandato chega ao ﬁm em 2022, uma
vez que teve início em 2019 e tem duração de três anos. Os representantes dos países salientaram o bom
trabalho do Paraguai na secretaria. A RANA solicitou que o Paraguai con nue com a secretaria por mais 3
anos, o que foi aceito pelo Paraguai aceitou.
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ANEXO I
LISTA DE PARTICIPANTES
ARGENTINA (CONEAU)
Marcela Groppo marcelag@coneau.gob.ar
Ana Filippa anaf@coneau.gob.ar
Ines Gonzalez ines.gonzalez@educacion.gob.ar
Soﬁa Farizano SFarizano@coneau.gob.ar
BRASIL (INEP)
Rogério Dentello rogerio.dentello@inep.gov.br
Luís Filipe de Miranda Grochocki luis.grochocki@inep.gov.br
Julio Viégas Julio.viegas@ufsm.br
Rachel Sco Kilson Herzog rachel.herzog@inep.gov.br
Adi Balbinot adijunior@mec.gov.br
BOLÍVIA (CNACU)
Antonio Carvalho Suárez acarvalho63@gmail.com
Érico Antezana ericoantezanaj@gmail.com
COLÔMBIA (CNA)
Raquel Dilia Diaz Henriquez rdiaze@mineducacion.gov.co
PARAGUAI (ANEAES)
Raúl Aguilera Méndez direccionejecu va@aneaes.gov.py
Gabina Gavilán decarreras@aneaes.gov.py
Maria Auxiliadora Pineda mpineda@aneaes.gov.py
URUGUAI (Comisión Ad-hoc)
Le cia Ramírez Pintos comisionacreditacionuy@gmail.com
Javier Duran ing.javierduran@gmail.com
Miriam Costabel miriam.costabel@gmail.com
Carlos Romero romero@mec.gub.uy
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ANEXO II
AGENDA
Setor Educacional do MERCOSUL
Presidência Pro Tempore Brasil (PPTB)
Segundo Semestre de 2021
Reunião da Rede de Agências Nacionais de Acreditação - RANA
Modalidade virtual
21 de outubro de 2021
10h – 12h (horário de Brasília)

Quinta-Feira, 21 de outubro de 2021
10h

Boas-vindas e aprovação da agenda.

10h10

Oﬁcinas de formação de pares de Engenharia.

10h45

Apresentação de estudo realizado sobre a qualidade das Resoluções de Acreditação.

11h15

Discussão sobre cursos ofertados a distância.

11h30

Discussão sobre con nuidade do Paraguai como Secretaria da Rede.

12h

Encerramento.

ANEXO III
APRESENTAÇÃO
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