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São Paulo, 22 de abril de 2021  
 

Ref:  avaliação externa virtual  
 
No dia 16 de agosto de 2020, o Semesp realizou um webinar com a equipe do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e, entre tantos 
assuntos abordados, foi solicitada a implantação da avaliação virtual. 
 
Finalmente, em função da demanda do Semesp, informamos que a portaria foi 
publicada no Diário Oficial, de 22 de abril, instituindo a avaliação externa virtual in loco 
no âmbito das visitas por comissões de especialistas para avaliação externa de 
Instituições de Educação Superior e cursos de graduação, do Sistema Nacional de 
Avaliação Educação Superior (SINAES) e da avaliação das Escolas de Governo.  
 
Trata-se de grande avanço que, inclusive, foi objeto de um vídeo do diretor executivo 
do Semesp, Rodrigo Capelato, informando sobre reunião realizada com o INEP, no 
último dia 9 de abril, com entidades representantes de instituições de ensino superior.   
 
A avaliação externa virtual in Loco é definida como ambiente de avaliação no qual 
poderão ser implementados procedimentos novos ou inovadores para o 
aperfeiçoamento e modernização das visitas para avaliação externa de IES e cursos de 
graduação, em formato mediado por tecnologias. 
 
Importante registrar que o modelo de avaliação externa virtual in loco é definido no 
art. 3º da Portaria: 
 
Art. 3º A Avaliação Externa Virtual in Loco será implementada com o uso intensivo de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), objetivando: 
 
I - Fortalecer a organização da avaliação, seu acompanhamento e supervisão, a 
segurança da informação, a disponibilidade de avaliadores e o atendimento a IES e 
cursos de graduação no país; 
II-  Viabilizar novas formas de interação entre IES e comissões avaliadoras de forma 
síncrona, com a garantia   de condições para o registro fiel e circunstanciado das 
evidências de oferta educacional, seus insumos e processos, pelas comissões; 
III- Incrementar o atendimento a municípios de di cil acesso ou que possuam 
atendimento prejudicado por condições de disponibilidade aérea, rodoviária, 
aquaviária, condições geográficas ou meteorológicas; 
IV- Dirimir elementos de ordem logística que afetam a realização das avaliações; 
VI -  Garantir  a entrega do relatório de avaliação, dados e informações educacionais às 
partes interessadas no resultado da avaliação externa - Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC) e IES; 
VI- Manter o processo de avaliação externa de IES e cursos de graduação mesmo em 
cenários de contingência local, regional ou nacional, como as ocasionadas pela 
disseminação do novo coronavírus; 
VII -  Agregar novas tecnologias para a organização da avaliação externa; 
VIII Otimizar a dedicação de integrantes dos bancos de avaliadores à interação com as 
IES; e 
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IX  - Aumentar a eficiência da visita realizada pelas comissões. 
 
Para efeito da avaliação in loco, serão consideradas as avaliações institucionais e de 
cursos de graduação na Fase Inep - Avaliação. Os cursos de graduação previstos no art. 
41 do Decreto 9.235/2017, sendo eles Medicina, Odontologia, Psicologia e 
Enfermagem, não serão avaliados pela Avaliação Externa Virtual in Loco. 
 
Em face do que estabelece a Portaria nº 796, de 2 de outubro de 2020, os atos de 
recredenciamento institucional, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 
cursos de graduação estão sobrestados conforme Portaria nº 796, de 2 de outubro de 
2020, não sendo objeto de avaliação enquanto perdurar a vigência da Portaria 
publicada.  
 
A Portaria prevê também que o Inep abrirá canais seguros de videoconferência, 
correspondentes ao total de avaliações concomitantes por semana, conforme 
planejamento da CGACGIES, e, também, o Inep poderá proceder, por amostragem ou 
não, segundo seu juízo e procedimentos próprios, à gravação ou ao registro 
permanente ou temporário das interações entre os membros das comissões e também 
entre comissões e IES. 
 
Importante registrar que o instrumento de avaliação externa será aplicado em sua 
integralidade, conforme sua lógica e elaboração, sendo o relatório de avaliação 
constituído normalmente com a justificativa inerente ao conceito atribuído para cada 
objeto de avaliação abordado pela comissão avaliadora. 
 
Inobstante a Portaria prever que a Avaliação Externa Virtual in Loco vigorará no fluxo 
de avaliações externas de IES e cursos de graduação em caráter emergencial e 
temporário, durante a vigência da declaração de emergência de saúde pública de 
importância internacional, conforme o previsto no § 2º do art. 1º da Lei nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, a experiência indicará que será solução permanente, em 
função da diminuição de custo, segurança tecnológica e até de saúde em função da 
não necessidade de descolamento, sedo um passo importante para utilização de 
tecnologias e da inovação em processo avaliativos.  
 
Segundo o INEP, as primeiras avaliações virtuais serão realizadas no dia 26 de abril de 
2021, com meta de se atingir 5 mil avaliações até outubro de 2021.  
 
Sem dúvida, um grande avanço que merece o elogio pela iniciativa do INEP na 
realização da avaliação virtual.  

 
PRESIDENTE DO SEMESP 
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