
 
 

 

A ABRAFI, representada por mim e pelo Professor Paulo Chanan, nesta 

sexta-feira (09), participou de reunião com a Diretoria do INEP para tratar sobre 

a implementação da visita in loco na modalidade virtual.  

Objetivando avançar nos caminhos do aperfeiçoamento da qualidade 

dos processos que estão sendo desenvolvidos, o INEP informou que desde o 

início de março foram realizados testes, a fim de possibilitar as visitais virtuais e 

que deverão ocorrer ainda neste mês de abril. Informou, ainda, que uma 

portaria normatizando os detalhes das visitas virtuais será publicada até o dia 

26 de abril. 

O INEP destacou que a avaliação virtual trará benefícios vários, a 

exemplo de: accountability; compllance (gravação com possibilidade de revisão 

na CTAA); realização de avaliações simultâneas; menor custo financeiro às 

instituições de ensino superior (IES); menor custo operacional para o Inep; 

maior disponibilidade de avaliadores; facilidade em casos de necessidade de 

substituição de avaliadores; aperfeiçoamento contínuo da ferramenta e dos 

processos; ganhos de escala, dentre outros. 

Destacou, ainda mais, que o objetivo é converter as comissões 

presenciais confirmadas em virtuais, a partir de um diálogo com as IES. E, a 

perspectiva é realizar 5.000 avaliações virtuais até outubro de 2021. 

Outro aspecto importante informado pelo Inep foi sobre a linha de 

aprimoramento dos processos, registrando que está sendo desenvolvido um 

trabalho para estruturação efetiva da Comissão Multidisciplinar com a 

construção de fluxo nas diversas fases e adequação de sistema. Tais medidas 

possibilitarão a retomada do fluxo para avaliação dos processos de 

recredenciamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento, a partir de 

outubro de 2021. 

Em relação aos cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem e 

Psicologia, foi informado que serão mantidas as visitas in loco presenciais. E, 



 
 

em relação ao credenciamento de campus fora de sede, por estarem 

vinculados a processos de recredenciamento, permanecerão por ora 

sobrestados. 

Outra informação importante: as instituições que, eventualmente, 

tenham se recusado em receber visita por causa das restrições provocadas 

pela pandemia da Covid-19, serão consultadas sobre possível interesse em 

receber a visita na modalidade virtual. 
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