
Conselheiro consultivo da ANGRAD assume presidência da  
Câmara de Educação Superior 

  

A Câmara de Educação Superior integra o Conselho Nacional de Educação (CNE), cuja missão é a busca democrática de 
alternativas e mecanismos institucionais que possibilitem, no âmbito de sua esfera de competência, assegurar a 
participação da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação nacional de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conselheiro consultivo da ANGRAD, professor Antonio Freitas, é o novo presidente da Câmara de Educação Superior 
do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES). Na cerimônia de posse, no dia 11/9, em Brasília, o Prof. Freitas falou sobre 
transparência e regionalização. “Temos muitos desafios no Brasil, que é um país continental e tem apenas um 
instrumento de avaliação. Então vamos tentar trabalhar olhando não apenas os números frios da avaliação, mas também 
as questões regionais”, declarou Freitas Junior, que tem como vice José Soares Neto. 

A ANGRAD esteve representada na cerimônia por Taiguara Langrafe 
(presidente); José Carlos Pacheco Coimbra (vice-presidente); Rui 
Otávio Andrade (presidente do Conselho Consultivo) e Henrique 
Heidtmann Neto (conselheiro consultivo). 

O ministro substituto da Educação, Henrique Sartori, esteve na 
cerimônia e declarou: “Fico muito feliz em poder estar nesta Casa, 
substituindo de forma protocolar o ministro Rossieli, que deixa o 
abraço e a felicidade de saber que o Conselho anda por suas próprias 
pernas e missão de ser.” Sobre o Prof. Freitas, Sartori disse: “Deixo 
minha palavra de alegria ao ver nosso querido conselheiro Freitas, 
agora, como presidente da câmara superior, com tudo que seu conhecimento e trajetória representam para o nosso 
conselho e a ponte que ele faz com todos os setores”.  

O professor Freitas foi presidente da ANGRAD por dois mandatos (2005-2007 e 2007-2009) e atualmente é Pró-Reitor de 
Ensino, Pesquisa e Pós-graduação da Fundação Getulio Vargas. É pós-doutor pela University of Michigan, PhD pela North 
Carolina State University, doutor em Engenharia Industrial pela Syracuse University, mestre em Engenharia de Produção 
pela UFRJ. É Membro da Academia Brasileira de Educação (ABE) e da Academia Brasileira de Ciências da Administração- 
ABCA, Presidente da EQUAA - Education Quality Accreditation Agency, professor titular de Engenharia de Produção da 
UFF e professor visitante da Universidade de Michigan. 

A Câmara de Educação Superior integra o Conselho Nacional de Educação (CNE), que é um órgão de assessoramento do 
ministro da Educação e atua na indicação de políticas públicas do MEC. “O Conselho tem um papel fundamental de não 
só pensar o que o jovem, a criança e o adulto envolvidos no mundo da educação precisam, mas o que de fato vai impactar 
na vida das pessoas, e vê-lo funcionando é um motivo de alegria”, ressaltou Sartori. “O MEC tem dado todas as condições 
para que os conselheiros deste tribunal trabalhem e coloquem as ideias e pareceres, concluiu Sartori.  
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