
Professor do campus Abaetetuba é selecionado
para integrar o Banco de Avaliadores do MEC

O professor Lívio Claudino, da Faculdade de Formação e Desenvolvimento  do

Campo (FADECAM),  do Campus Universitário  da  UFPA -  Abaetetuba,  foi  selecionado

para  compor  o  Banco  de  Avaliadores  (BASIS)  do  Sistema Nacional  de  Avaliação  da

Educação Superior (SINAES). O BASIS consiste em um cadastro nacional e único de

avaliadores selecionados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (INEP), para realizar as avaliações  in loco, nas instituições de educação

superior. A portaria com os nomes dos avaliadores foi publicada no Diário Oficial da União

(DOU) no dia 01 de junho de 2020.

O docente Lívio Claudino faz parte do quadro de servidores do Campus Abaetetuba

desde junho de 2016. Para ele, a seleção para compor o Banco de Avaliadores (BASIS),

representa uma grande responsabilidade. “Me sinto responsável por apoiar processos de

avaliação que são sérios e devem ser criteriosos. Reconhecendo ainda que passamos por

momentos complicados no que diz respeito à educação de uma maneira geral, reafirmar a

qualidade das instituições a partir de processos avaliativos atilados e comprometidos com

a qualidade das mesmas é de suma importância. Nesse sentido, considerando o nosso

conhecimento de realidade da universidade na Amazônia, e também pelas experiências

durante a formação e atuações em outras instituições, compor o quadro de avaliadores do

MEC reforça  o empenho dos docentes  que trabalham no interior  do país”,  afirmou o

professor.

O processo de escolha para compor o Banco Nacional de Avaliadores do Sinaes -

BASis é feito por meio de Edital. Os docentes que tiverem inscrições homologadas são

convocados para realização de um Curso de Formação,  que é feito  de modo virtual.

Sendo aprovado no curso o mesmo aguarda a Portaria de Nomeação. Vale destacar que

os docentes selecionados não podem avaliar instituições em seus estados de origem ou

de atuação, e devem assinar Termos de Compromisso de que não possuem qualquer

interesse particular na instituição a ser avaliada e que não podem prestar consultorias,

além de outras regras que garantam a lisura dos processos de avaliação. 

Conforme  o  próprio  INEP,  dentre  os  critérios  de  seleção  o  docente  deve  ter

“titulação mínima de doutor;  efetiva produção acadêmica e intelectual  nos cinco anos

imediatamente  anteriores  à  seleção;  reputação  ilibada;  não  ter  pendências  junto  às



autoridades tributárias e previdenciárias e ter disponibilidade para participação em pelo

menos três avaliações anuais”.

Trajetória Acadêmica

Livio Sergio Dias Claudino é professor efetivo da Universidade Federal do Pará

(UFPA),  Campus Abaetetuba,  Coordenador  do  Curso de Tecnologia  em Agroecologia,

vinculado  à  Faculdade  de  Formação  e  Desenvolvimento  do  Campo.  Engenheiro

agrônomo com Doutorado em Desenvolvimento Rural, pela Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (PGDR/UFRGS) e CIRAD e AgroParisTech (França). Docente permanente

vinculado  ao  programa  de  Pós-graduação  em  Cidades,  Territórios  e  Identidades

(PPGCITI/UFPA) e ao programa de Pós-graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade

na Amazônia (PDTSA/UNIFESSPA). Líder do Grupo DIDRA (Grupo de Pesquisa-Ação

Dispositivos, Instituições e Desenvolvimento Rural), e vice-líder do GEPAFAM (Grupo de

Estudos  sobre  Pecuária  na  Agricultura  Familiar  na  Amazônia),  ambos  da  UFPA;  e

atualmente é membro da Associação Brasileira de Agroecologia.
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