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RESOLUÇÃO Nº 194/2021 – CEE/MA1  

 

Estabelece orientações complementares à 

implementação da avaliação externa de forma 

remota dos cursos de graduação das 

Instituições de Ensino Superior pertencentes ao 

Sistema Estadual de Ensino do Maranhão, 

enquanto permanecer o período de calamidade 

pública provocado pela pandemia do 

Coronavírus-COVID-19, de que trata a 

Resolução nº 048/2021-CEE/MA. 

 

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 do Executivo Estadual nº 36.871, de 20 de 

julho de 2021, que “Reitera o estado de calamidade pública em todo o estado do 

Maranhão para fins de prevenção e enfrentamento da COVID-19, consolida as 

                                                             
1 Publicada no Diário Oficial do Estado de 01/9/2021, p.92 
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normas estaduais destinadas à contenção do Coronavírus (SARS-CoV-2) e dá 

outras providências”; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 048/2021 - CEE/MA, de 25 

de fevereiro de 2021; 

 CONSIDERANDO o que foi deliberado em Sessão Plenária hoje 

realizada, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer orientações complementares à implementação da 

avaliação externa de forma remota dos cursos de graduação das Instituições de 

Ensino Superior pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino do Maranhão, 

enquanto permanecer o período de calamidade pública provocada pela 

pandemia Corovírus-COVID-19, de que trata Resolução nº 048/2021-CEE/MA.  

 

Art. 2º As orientações complementares a que se refere o Art. 1º desta 

Resolução compreendem: 

I – as normas gerais a serem observados pelas Instituições de Ensino 

Superior e pela Comissão Avaliadora; 

II - os procedimentos operacionais anteriores a avaliação a serem 

adotados pelas Instituições de Ensino Superior e pela Comissão Avaliadora; 

III - os procedimentos operacionais durante a avaliação a serem 

adotados pelas Instituições de Ensino Superior e pela Comissão Avaliadora; 

IV - os procedimentos operacionais após a avaliação a serem 

adotados pela Comissão Avaliadora. 

 

Art. 3 º Na avaliação externa de forma remota dos cursos de 

graduação deve ser observado o seguinte:  
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I – o Instrumento de Avaliação de Curso de Graduação Presencial e 

a Distância, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 

editado em outubro de 2017, como documento de referência; 

II - os documentos comprobatórios devem ater-se exclusivamente 

para comprovação das evidências exigidas em cada indicador em relação ao 

conceito; 

III - as reuniões devem ocorrer em clima de cordialidade e 

compromisso, com o melhor desenvolvimento dos trabalhos da Instituição e da 

Comissão Avaliadora; 

IV – os docentes envolvidos no processo avaliativo, objeto da 

Comissão Avaliadora, podem participar das reuniões indicadas na Agenda, de 

outros espaços que não a Instituição, desde que se responsabilize pela 

infraestrutura de equipamentos e de internet que garantam a sua presença; 

V – o cumprimento da Agenda, conforme acordado, sendo flexível 

para mudanças de horários, nos limites dos dias destinados a avaliação, em 

função de eventuais problemas alheios a Instituição e/ou a Comissão Avaliadora. 

 

Art. 4 º Na avaliação externa dos cursos de graduação de forma 

remota, tanto a Comissão Avaliadora quanto a Instituição de Ensino Superior 

devem observar os procedimentos operacionais descritos abaixo: 

I - compete à Comissão Avaliadora:  

a) manter contato com o representante da Instituição - Reitor(a) ou 

Coordenador(a) de Curso - para informar sobre a data da avaliação que não 

deve ser inferior a 30 (trinta) dias, antes da data do seu início; 

b) elaborar a agenda e enviá-la ao representante da Instituição -

Reitor(a) ou Coordenador(a) de Curso para conhecimento e possíveis ajustes, 

de modo a atender às necessidades da Instituição e da Comissão, em um prazo 

nunca inferior a 10 (dez) dias, antes da data do início da avaliação. 
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II - compete à Instituição de Ensino Superior:  

a) encaminhar a documentação solicitada pela Comissão 

Avaliadora em formato PDF para comprovar os indicadores, identificando no 

nome do arquivo a dimensão e o indicador correspondente;  

b) enviar à Comissão Avaliadora os documentos impressos como 

Atas, Contratos, Convênios, dentre outros, necessários a comprovação das 

evidências, digitalizados, identificando com o nome do arquivo, a dimensão e o 

indicador correspondente;  

c) indicar a Plataforma de Webconferência, para a realização das 

reuniões necessárias à comprovação de evidências que exigem a participação 

da equipe docente, tutores, equipe técnico-administrativo, Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) e Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

d) assegurar a infraestrutura necessária à comprovação dos 

indicadores que exigem a participação da equipe docente, de tutores, da equipe 

técnico-administrativa, da CPA e do NDE na reunião virtual, por Plataforma de 

Webconferência;  

e) criar salas para as reuniões remotas, conforme a Plataforma de 

Webconferência indicada com, pelo menos, 2 (dois) dias de antecedência da 

data prevista na Agenda, disponibilizando o link aos participantes; 

f) encaminhar vídeos, com no máximo 3 (três) minutos, que 

demonstrem a infraestrutura física e tecnológica utilizada pelo curso, objeto da 

avaliação, para comprovação dos indicadores referentes aos espaços físicos;    

g) enviar à Comissão Avaliadora a Planta Baixa dos espaços 

utilizados pelo curso, objeto da avaliação;  

h) disponibilizar a lista dos participantes das reuniões ao Presidente 

da Comissão Avaliadora, contendo nome, função e e-mail.  
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  § 1º O encaminhamento da documentação mencionada nas alíneas 

do Inciso II far-se-á por e-mail ou Google Drive ou Dropbox, devendo a forma 

adotada ser indicada para o Presidente da Comissão. 

§ 2º O prazo para o envio dos documentos e vídeos indicados nas 

alíneas do Inciso II é de 7 (sete) dias antes do início da avaliação externa dos 

cursos de graduação de forma remota. 

 

Art. 5º A Agenda a ser elaborada pela Comissão Avaliadora deve 

conter, no mínimo:  

I - informações gerais contendo o ato autorizativo a ser cumprido, 

o nome do Curso e da Instituição, nome dos membros da Comissão com seus 

respectivos contatos e o número da Portaria que os designou; 

II - cronograma com os horários e as atividades que serão 

realizadas nos dias destinados à avaliação;  

III - relação dos documentos que devem ser enviados à Comissão 

Avaliadora em complementação aos que já compõem o processo físico, 

disponibilizado pelo Conselho Estadual de Educação do Maranhão - CEE/MA; 

IV - relação dos vídeos que devem ser enviados à Comissão 

Avaliadora, que comprovem as instalações físicas utilizadas pelo curso, objeto 

da avaliação.  

 

Art. 6 º Durante a avaliação externa dos cursos de graduação de 

forma remota, tanto a Instituição de Ensino Superior quanto a Comissão 

Avaliadora, devem observar os procedimentos operacionais descritos abaixo: 

I - compete à Instituição de Ensino Superior:  

a) garantir a presença dos dirigentes e equipes diretamente 

envolvidas no processo avaliativo, objeto da Comissão Avaliadora, nos dias e 

horários especificados na Agenda;  
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b) encaminhar, por solicitação da Comissão Avaliadora, outros 

documentos necessários à comprovação dos Indicadores, que porventura ainda 

estejam faltando; 

c) disponibilizar os equipamentos da infraestrutura tecnológica e de 

internet para a realização das reuniões remota; 

d) realizar testes com os recursos tecnológicos que serão utilizados 

nas reuniões remotas, para evitar intercorrências durante a realização das 

mesmas; 

e) disponibilizar o(a) Coordenador(a) de Curso ou outro dirigente 

institucional, para auxiliar a Comissão Avaliadora, nas consultas aos 

documentos que foram enviados, bem como dirimir possíveis dúvidas que 

venham a surgir.  

II - compete à Comissão Avaliadora:  

a)  proceder a realização da análise final dos materiais 

disponibilizados para comprovação das evidências, para cada dimensão, e os 

respectivos indicadores, como fundamento para a elaboração do Relatório de 

Avaliação; 

b) elaborar o Relatório de Avaliação, na versão preliminar, com 

base no Instrumento de Avaliação de Curso de Graduação Presencial e a 

Distância, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

 

Art. 7 º Após a avaliação externa dos cursos de graduação de forma 

remota, compete à Comissão Avaliadora: 

I - a elaboração do Relatório de Avaliação, na versão final, com base 

no Instrumento de Avaliação de Curso de Graduação Presencial e a Distância, 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes); 
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II – o envio do Processo físico acompanhado do Relatório de 

Avaliação Final, ao Conselho Estadual de Educação-CEE/MA, em até 30 (trinta) 

dias, contados do término da avaliação.  

 

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, em São Luís (MA), 25 de agosto de 2021 

 

 
 
 

Soraia Raquel Alves da Silva 
Presidente CEE/MA  

 

Roberto Mauro Gurgel Rocha – Vice-Presidente CEE/MA  

Geraldo Castro Sobrinho 

Elizabeth Pereira Rodrigues 

José Ribamar Bastos Ramos 

José de Jesus Pinheiro Carvalho  

Laurinda Maria de Carvalho Pinto 

Maria Elizabeth Gomes Braga 

Maria Eunice Campos Brussio 

Mari-Silva Maia da Silva 

Narcisa Enes Rocha 

Régina Maria Silva Galeno 

Rosangela Mendes Costa 

Virgínia Helena Almeida Silva de Albuquerque 


