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Interessado:  Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL e Maria 

Célia Macêdo Araújo Melo 

Assunto: Consulta referente ao uso dos Instrumentos de Avaliação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – Sinaes 

Processos nos 167/2021-CEE e 161/2021-CEE/MA 

Relatora: Rosangela Mendes Costa  

Parecer nº 

125/2021 -CEE/MA 
Câmara de Educação Superior 

Aprovado pelo Conselho Pleno 

em:  20 / 05 / 2021 

 

I – RELATÓRIO: 

Inicialmente cabe esclarecer que o Processo nº 161/2021-CEE/MA foi 

apensado ao Processo nº 167/2021-CEE/MA, considerando que os processos 

possuem o mesmo objeto de solicitação, qual seja, uso dos Instrumentos de 

Avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes se 

o editado no ano de 2015 e/ou do ano de 2017. Para tanto, descrevo a seguir as 

considerações que embasaram as solicitações:  

a) A Magnífica Reitora, Profa Dra. Elizabeth Nunes Fernandes, encaminhou 

o Ofício nº 122/2021 – GR/UEMASUL, datado de 20 de abril de 2021, à Presidente do 

Conselho Estadual de Educação do Maranhão cujo assunto trata de “Consulta 

Referente ao uso dos Instrumentos de Avaliação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – Sinaes”.  

Em 23 de abril de 2021 a Presidente do CEE/MA encaminha à Câmara de 

Educação Superior para conhecimento, manifestação e encaminhamentos 

necessários. 

 Em 04 de maio de 2021 o Presidente da Câmara de Educação Superior 

distribuiu o Processo a esta Conselheira para estudo e pronunciamento sobre o 

assunto do presente Processo. 

No teor do Ofício a Magnífica Reitora solicita consulta referente ao uso dos 

Instrumentos de Avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
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Sinaes, no processo de reconhecimento, renovação de reconhecimento dos cursos de 

graduação da UEMASUL. 

Expõe que no dia 16 de abril do corrente ano, em reunião com 

representantes de algumas das comissões avaliadores para tratar das avaliações no 

contexto da pandemia, mais especificamente, sobre as avaliações de forma remota, 

com base na Resolução nº 048/2021 CEE/MA, foram informados que: 

 

[...] as avaliações de curso para fins de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos em algumas instituições em âmbito estadual, estão sendo 

realizadas à luz dos Instrumentos do SINAES, de 2015. Segundo os avaliadores 

presentes na reunião, este instrumento oferece melhores possibilidades para o 

processo de avaliação, com previsibilidade daquilo que será avaliado, a forma como 

os indicadores estão estabelecidos nestes instrumentos, condiz mais com a realidade 

de nossas IES, e não há nos documentos regulatórios de avaliação nem a esfera 

federal e estadual, proibição de seu uso”.   

Ainda expõe, no quarto e quinto parágrafos do mencionado Ofício, que: 

“A Resolução nº 109/2018, em seu Art. 50, traz que, “A avaliação externa, 

tanto institucional como de cursos, utilizará, como referência, as diferentes dimensões 

constantes nos instrumentos do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior 

- SINAES, respeitadas as especificidades deste sistema de ensino e as disposições 

desta Resolução”. 

“Acreditamos que a ausência da especificação de qual instrumento a ser 

utilizado na Resolução supracitada, tem ocasionado interpretações diferentes nos 

avaliadores em relação ao uso dos documentos orientadores. Assim os cursos da 

UEMASUL, têm sido avaliados com base nos critérios contidos nos documentos do 

SINAES de 2017, que segundo os avaliadores e as experiências por nós vivenciadas 

nas avaliações, são documentos mais criteriosos nos seus indicadores, o que tem 

exigido da UEMASUL, uma universidade recém-criada, esforço monumental para 
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cumprir com as solicitações apresentadas nos pareceres das avaliações, conforme o 

olhar das comissões instituídas pelo CEE”.  

Por fim solicita que,  

“Considerando o exposto consultamos qual a orientação do Conselho 

Estadual de Educação sobre a possibilidade do uso simultâneo ou sobre o uso 

simultâneo dos Instrumentos SINAES 2015 e 2017, para fins de reconhecimento e 

renovação de reconhecimento dos cursos que ampare as comissões instituídas para 

os processos de avaliação e deixe as IES mais esclarecida quanto ao instrumento a 

ser utilizado doravante, de forma transparente e equânime”.  

b) A Senhora Maria Célia Macêdo Araújo Melo, na condição de membro e 

Representante das Comissões de Avaliação encaminhou DCV nº 02/2021, datado de 

23 de abril de 2021, à Presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão 

solicitando “esclarecimento acerca de qual instrumento de Avaliação do Sinaes 

as comissões deverão utilizar para o processo de avaliação e de construção de 

seu relatório de atividades: o de outubro de 2017 ou  de agosto de 2015”, para 

subsidiar os processos de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento dos 

cursos de Administração, Engenharia Civil, Engenharia Florestal e Letras 

Licenciatura, da Universidade Estadual da Região Tocantina  do Maranhão – 

UEMASUL. 

Em 23 de abril de 2021 a Presidente do CEE/MA encaminha à Câmara de 

Educação Superior para conhecimento e pronunciamento. 

Em 04 de maio o Presidente da Câmara de Educação Superior distribuiu o 

Processo a esta Conselheira solicitando pronunciar-se sobre o assunto objeto do 

presente Processo. 

No teor do documento a Professora expressa que¸ 

“Ainda que o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação do 

Inep/MEC mais atual seja datado de 2017, o documento anterior, de agosto de 2015, 

ainda tem sido utilizado por algumas comissões de avaliação, já que, aparentemente, 

a legislação vigente do CEE/MA não veda seu uso”.  
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Faz também referência ao Art. 50 da Resolução nº 109/2018, já exposto 

acima e acrescenta que tanto o Instrumento de 2015 quanto o de 2017 avaliam as 

mesmas três Dimensões. 

Por fim, afirma que “para padronizar e uniformizar o processo de avaliação 

envolvendo as Comissões de Avaliação de outros cursos e de outra Universidade, 

reiteramos a solicitação apresentada neste documento”.   

Após análise das solicitações em pauta e considerando os argumentos 

expostos apresento o seguinte parecer e voto. 

II – PARECER E VOTO  

Resgatando as bases legais que disciplinam a matéria, destaco:  

a) A Resolução nº 109/2018 - CEE/MA, em seu Art. 50, aqui transcrito, “A 

avaliação externa, tanto institucional como de cursos, utilizará, como referência, 

as diferentes dimensões constantes nos instrumentos do Sistema Nacional de 

Avaliação de Educação Superior - SINAES, respeitadas as especificidades deste 

sistema de ensino e as disposições desta Resolução”, que deixa claro que os 

Instrumentos utilizados nas avalições tanto para a avaliação institucional quanto de 

curso são os elaborados pelo INEP/MEC. 

b) A Resolução nº 048/2021-CEE/MA que “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”, 

reafirma que a avaliação no formato remoto baseia-se nas determinações da 

Resolução nº 109/2018-CEE. 

c) A Portaria MEC nº 1.383, de 31 de outubro de 2017 que “Aprova, em 

extrato, os indicadores do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação para os 

atos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento nas 

modalidades presencial e a distância do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – Sinaes”, e que em ser Art. 5º revoga a Portaria nº 386, de 10 de maio de 
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2016, que aprovou os indicadores do Instrumento de 2016 e que por sua vez revogou 

a Portaria MEC nº 1.741, de 12 de dezembro de 2011, que aprovou os indicadores do 

Instrumento de Avaliação de 2015. 

Considerando a fundamentação legal apresentada fica constatado que toda 

a legislação, tanto a nacional quanto a estadual, determina o uso do Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância do INEP/MEC datado de 

outubro de 2017. 

Dessa forma, voto no sentido de que: 

a) O Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação a ser utilizado pelas 

Comissões de Avaliação designadas pelo CEE/MA seja o do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – Sinaes, de outubro de 2017; 

b) Seja encaminhado cópia deste Parecer para a: 

b.1) Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL; 

b.2) Universidade Estadual do Maranhão – UEMA; 

b.3) Representante das Comissões da Avaliação, Senhora Maria Célia 

Macêdo Araújo Melo. 

           São Luís, 18 de maio de 2021. 

 

 
 

Rosangela Mendes Costa 
Conselheira Relatora 

 
 
 

A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR APROVA O PARECER E O 

ENCAMINHA À PRESIDÊNCIA DO CONSELHO, PARA OS DEVIDOS FINS. 

 

 

 

José Ribamar Bastos Ramos 
Presidente da CES/CEE 
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