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ASSUNTO 
Visita de Avaliação in loco 
EMENTA 
Dispõe sobre os procedimentos para recepção das comissões de visitas de 
avaliação in loco vinculadas à autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento dos cursos de graduação.  
TÉCNICO RESPONSÁVEL 
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PROEN / Procuradoria Institucional / Coordenadoria de Curso de Graduação 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEN Nº 1/2014  
 
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA 
RECEPÇÃO DAS COMISSÕES DE VISITAS DE 
AVALIAÇÃO IN LOCO VINCULADAS À AUTORIZAÇÃO, 
RECONHECIMENTO E RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

 
. 
 
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO, considerando a necessidade de definir os procedimentos 
administrativos para recepção das comissões de visitas de avaliação in loco 
vinculadas aos atos legais para autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento dos cursos de graduação presenciais e à distância, no uso de 
suas atribuições, resolve: 
 
 
Art. 1º A recepção das Comissões de Avaliação in loco é responsabilidade 
conjunta das Coordenadorias de Curso, Direções de Centro/Campus, Pró-
Reitoria de Ensino e Procuradoria Educacional Institucional. 
 
 
Art. 2º Os procedimentos em relação ao período anterior à visita são os 
seguintes: 

I. O INEP, em um prazo médio de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias de 
antecedência, faz contato com a instituição via Procuradoria 
Institucional (PI), avisando da visita e pedindo que seja providenciada 
pela Coordenadoria de Curso, para o desenvolvimento dos trabalhos 
da Comissão de Avaliação in loco, 1 (uma) sala com dois 
computadores, acesso à internet, impressora, linha telefônica e a 
documentação que será avaliada durante a visita; 

II. A Comissão de Avaliação in loco, com 15 (quinze) a 20 (vinte) dias 
de antecedência do período da visita, apresenta à Procuradoria 
Institucional e/ou Coordenação do Curso avaliado, a proposta de 
agenda de trabalho com o cronograma de atividades para os 4 
(quatro) dias da visita, a qual inclui: 
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a. Reuniões com a comunidade acadêmica – Coordenador do 
Curso, Comissão Própria de Avaliação (CPA), Núcleo Docente 
Estruturante (NDE), professores e estudantes do curso; 

b. Leitura e avaliação da documentação solicitada; 
c. Visitas às instalações físicas do curso; 
d. Preenchimento do Formulário Eletrônico no sistema e-MEC 

para a geração do relatório de avaliação com a nota final da 
Comissão. 

III. A Procuradoria Institucional informa a Coordenadoria do Curso 
quanto à agenda de trabalho, verificando se as providências 
anteriores foram tomadas; 

IV. A Coordenadoria de Curso agenda reunião preparatória com a Pró-
Reitoria de Ensino/Departamento de Desenvolvimento do Ensino de 
Graduação para planejamento e organização do Curso quanto à 
avaliação. 

 
 
Art. 3º Os procedimentos em relação ao período da visita são os seguintes: 

I. No primeiro dia, ciente da agenda de trabalho da Comissão de 
Avaliação in loco, a Coordenadoria do Curso deve providenciar meio 
de transporte para o deslocamento dos avaliadores até o local da 
visita, no caso da cidade não possuir aeroporto, e, se for solicitado, 
auxiliar na indicação/reserva do hotel; 

II. No segundo e terceiro dia da avaliação, a Comissão irá cumprir a 
agenda de trabalho proposta, sendo necessário que a Coordenadoria 
do Curso esteja disponível durante todo o período para prestar as 
informações que lhe forem solicitadas e mediar a interlocução da 
Comissão com a comunidade acadêmica; 

III. No quarto dia, concluídos os trabalhos, a Coordenadoria do Curso 
deverá providenciar meio de transporte para deslocamento dos 
avaliadores, no caso da cidade não possuir aeroporto; 

IV. A Pró-Reitoria de Ensino/Departamento de Desenvolvimento do 
Ensino de Graduação designará 1 (um) técnico para 
acompanhamento e assessoramento da Coordenadoria de Curso na 
interlocução com a Comissão de Avaliação in loco. 
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Art. 4º A Coordenadoria do Curso, em atendimento à Comissão de Avaliação 
in loco e com auxílio da Pró-Reitoria de Ensino, deverá disponibilizar toda a 
documentação solicitada na agenda de trabalho, que em geral inclui: 

I. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
II. Projeto Pedagógico Institucional (PPI); 
III. Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 
IV. Regimento da UFMA; 
V. Estatuto da UFMA; 
VI. Portaria de nomeação do Coordenador de Curso; 
VII. Portaria ou Ordem de Serviço de nomeação dos membros do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE); 
VIII. Documentação dos docentes (comprovantes de titulação, produção 

científica e/ou tecnológica e experiência no magistério superior); 
IX. Cópias de projetos de iniciação científica e extensão, relatórios de 

estágio e TCC/monografia desenvolvidos pelos alunos do curso; 
X. Atas das reuniões do Colegiado de Curso; 
XI. Atas das reuniões do NDE; 
XII. Relatório de Autoavaliação Institucional da CPA; 
XIII. Normas complementares de: 

a. Monitoria; 
b. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)/monografia; 
c. Estágio supervisionado; 
d. Atividades complementares. 

XIV. Projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos; 
XV. Normas de utilização de laboratório e de manutenção de 

equipamentos; 
XVI. Lista de equipamentos dos laboratórios básicos e específicos, 

quando for o caso. 
 

Art. 5º A Coordenadoria do Curso, auxiliada pela Pró-Reitoria de Ensino, 
deverá atentar para o cumprimento por parte do curso dos seguintes requisitos 
legais: 

I. Coerência do Projeto Pedagógico de Curso com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais; 

II. Inclusão da temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
nas disciplinas e atividades curriculares do curso (Lei Nº 11.645, de 
10 de março de 2009 e Resolução CNE/CP Nº 01, de 17 de junho de 
2004); 
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III. Exigência de formação mínima de pós-graduação para todo o corpo 
docente do curso (Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996); 

IV. Existência e funcionamento do Núcleo Docente Estruturante 
(Resolução CONAES Nº 01/2010 e Resolução Nº 856-CONSEPE, de 
30 de agosto de 2011); 

V. Atendimento da carga horária mínima para Licenciaturas e 
Bacharelados, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada 
Curso: Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, 
Presencial), Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, 
Bacharelado, Presencial), Resolução CNE/CP 2/2002 (Licenciaturas) 
e Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia); 

VI. Atendimento do tempo mínimo de integralização dos cursos: 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, 
Presencial), Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, 
Bacharelado, Presencial) e Resolução CNE/CP 2/2002 
(Licenciaturas); 

VII. Existência na instituição de condições de acesso adequadas para 
Pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (Decreto Nº 
5.296/2004); 

VIII. Existência da disciplina de Libras na matriz curricular do curso 
(Decreto Nº 5.626/2005 e Resolução Nº 803-CONSEPE, de 23 de 
novembro de 2010); 

IX. Prevalência de avaliação presencial nos cursos de Educação a 
Distância (Decreto N° 5.622/2005 art. 4 inciso II, § 2); 

X. Informações acadêmicas disponíveis na forma impressa e virtual 
(Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas) - (Portaria 
Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa 
MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010); 

XI. Existência de integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente (Resolução 
CNE/CP Nº 2, de 15 de junho de 2012, Lei nº 9.795, de 27 de abril de 
1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002); 

XII. Existência da educação em direitos humanos no currículo do curso 
de modo transversal ou disciplinar (Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 
de maio de 2012). 
 

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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São Luís, 02 de dezembro de 2013. 

 
 

Profª Drª Isabel Ibarra Cabrera 
Pró-Reitora de Ensino 

 

 

(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 
2002)  
 


