
SUGESTÕES PARA PLANEJAR A CHEGADA DOS AVALIADORES DO 

INEP/MEC 

 

- Sala exclusiva (preferencialmente climatizada); 

- Material de escritório (papel, caneta, lápis, borracha, marcador de texto, grampeador, 

perfurador, etc); 

- 2 computadores conectados à Internet; 

- impressora; 

- Telefone (sem restrições às chamadas DDD-Brasília/MEC/INEP) 

- Conexão para notebook; 

- Café e água (lembrar que eles passam o dia inteiro); 

- Disponibilizar cópias dos seguintes documentos: 

 PPC (impresso e digitalizado) 

 PPI 

 PDI  

 Regimento Geral da Instituição; 

 Regulamentos de estágio, monitorias, atividades complementares, laboratórios de 

informática, biblioteca e bolsas de estudo; 

 Cópia dos atos autorizativos do curso; 

 Plano de atualização e manutenção dos equipamentos; 

 Plano de Expansão; 

 Proposta de grade horária e quadro horário dos laboratórios; 

 Documento Geral da CPA; 

 Planos de carreira docente e de qualificação docente; 

 Ata de instalação da Comissão Permanente de Avaliação Docente; 

 Pastas de todos os professores, com documentação: currículo no modelo da Plataforma 

Lattes (CNPq), cópias (preferencialmente autenticadas) dos certificados e diplomas, 

atas de apresentação final de dissertações ou teses, com validade máxima de 1 ano, 

observando que defesas de mestrado ou doutorado fora desse prazo deverão ser 

comprovadas com certificado de conclusão do curso, cópia de teses, dissertações e 

cópias/comprovantes dos registros funcionais; 

 Documentos comprobatórios de políticas, programas, parcerias, projetos, dentre 

outros; 

 Convênios, Parcerias celebrados com outras instituições; 

 Amostras de TCC e Relatórios de Estágio; 

 Atas de Colegiado; 

 Planos de Ensino das disciplinas (impresso e digitalizado) 

 Relatórios anteriores do INEP, se for o caso; 

- Confirmar as referências básicas das disciplinas constantes na biblioteca; 



- Solicitar para auxiliar de biblioteca deixar os livros separados/deitados na prateleira; 

- Disponibilizar uma pessoa (em tempo integral) para eventuais solicitações; 

- Fazer reserva no hotel para hospedagem dos avaliadores após estes estabelecerem contato; 

- Translado do aeroporto / hotel / UFMA; 

- Solicitar agenda de trabalho do avaliador para facilitar a logística e planejamento dos 

organizadores da avaliação na UFMA 

- Reunião com: 

 Diretor de Centro 

 Coordenadores 

 Professores (lista com nomes dos professores disponíveis) 

 Estudantes (no Maximo 20) 

Obs. 1: Em geral os avaliadores iniciam as atividades às 8h e podem ir até às 22h. 

Obs. 2: A agenda proposta pelos avaliadores pode apresentar a exigência de outras 

providências além das sugeridas acima. 


