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RESOLUÇÃO Nº 048/2021 – CEE/MA. 

Dispõe sobre a realização da avaliação externa 

dos cursos de graduação das Instituições de 

Ensino Superior pertencentes ao Sistema Estadual 

de Ensino do Maranhão, de forma remota, 

enquanto permanecer o período de calamidade 

pública provocado pela pandemia do Coronavírus 

– COVID-19, obedecidas as normas da Resolução 

nº 109/2018-CEE. 

 

  O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições legais, tendo em vista a adoção de medidas sanitárias com o 

objetivo de reduzir os riscos de contágio e de disseminação da COVID-19, e  

           CONSIDERANDO o contexto de excepcionalidade provocado pela pandemia 

do COVID – 19, que exige adoção de medidas de prevenção de riscos de contágio 

e de disseminação do novo Coronavírus; 

           CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas que zelem pela 

saúde e segurança das pessoas; 

           CONSIDERANDO a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que: “Estabelece 

normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020”; 

           CONSIDERANDO o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que: 

“Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das 

instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e pós-

graduação no sistema federal de ensino”; 

           CONSIDERANDO o Decreto do Executivo Estadual nº 36.203/2020, de 30 de 

setembro de 2020, que reitera o estado de calamidade pública em todo o estado do 

Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento à COVID – 19; 
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           CONSIDERANDO a Resolução nº 109/2018-CEE/MA, que: “Estabelece 

normas para a Educação Superior no Sistema Estadual de Ensino do Maranhão e 

dá outras providências”; 

CONSIDERANDO ainda o que foi deliberado em Sessão Plenária hoje 

realizada,  

 

           RESOLVE: 

 

                Art. 1º A avaliação externa dos cursos de graduação das Instituições de 

Ensino Superior pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino do Maranhão, nos 

termos da Resolução nº 109/2018-CEE, poderá desenvolver-se excepcionalmente, 

de forma remota, enquanto permanecer o período de calamidade pública provocado 

pela pandemia do Coronavírus – COVID-19, visando o funcionamento das 

instituições e a garantia de direitos sociais. 

§ 1º A avaliação externa dos cursos de graduação das Instituições de 

Ensino Superior pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino do Maranhão, vincula-

se às normas estabelecidas nas Resoluções nos 109/2018-CEE/MA e 119/2019-

CEE/MA. 

§ 2º A análise da documentação apresentada pelas instituições de ensino, 

deve obedecer aos critérios estabelecidos na Resolução nº 109/2018-CEE/MA. 

 

         Art. 2º Para o cumprimento da etapa de avaliação externa disposta no 

inciso I do artigo 51 da Resolução nº 109/2018-CEE, enquanto complementação à 

análise da documentação constante do processo físico correspondente, poderá 

ocorrer de forma virtual mediada por tecnologias da informação e comunicação, 

podendo ser adotado: 

I - entrevistas coletivas e individuais com gestores docentes, discentes, 

membros do Núcleo Docente Estruturante, empresas conveniadas para efeito de 

estágios curriculares e outros, utilizando-se de recursos de informática; 
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II - fotografias de prédios e ambientes (sede e polos) pertencentes ao curso; 

III - fotografias de instrumental pertencentes a laboratórios e oficinas; 

IV - fotografias do acervo bibliográfico do curso; 

V- acompanhamento das instalações físicas das instituições de forma 

virtual. 

 

 

SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 

MARANHÃO, em São Luís (MA), 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

Soraia Raquel Alves da Silva -Presidente CEE/MA 
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