
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEVEM SER DISPONIBILIZADOS PELA IES AOS 
AVALIADORES

A avaliação in loco requer conferência das informações postadas no Sistema E-mec com os 
documentos oficiais disponibilizados pela IES além das reuniões e visitas que são feitas pelos 
avaliadores de acordo com o cronograma previamente definido. Para que o trabalho dos 
avaliadores seja agilizado, considerando o exíguo tempo de visita, pedimos a gentileza que os 
documentos listados estejam disponibilizados no espaço que será ocupado pelos avaliadores por 
ocasião da visita.

DOCUMENTOS DA MANTENEDORA
 Razão social
 CNPJ
 Registro no Cartório
 Estatuto
 Dirigente (s)
 Endereço Oficial da Mantenedora

DOCUMENTOS DA IES
 Ato do Diário Oficial da União com data de criação da IES e portaria
 Portaria de credenciamento do MEC
 Publicações do Diário Oficial da União com os atos de autorização de cursos e outras 

informações oficiais pertinentes ao funcionamento da IES
 Plano de Carreira Docente; Homologado e/ou protocolado por órgão do Ministério do 

Trabalho e Emprego (Documentação dispensável quando se tratar de IES pública 
federal e estadual)

 Plano de cargos e Salários para funcionários, homologado por órgão do Ministério do 
Trabalho e Emprego (Documentação dispensável quando se tratar de IES pública 
federal e estadual)

 Listagem dos professores: Regime de trabalho, cursos, programas e projetos que atuam.
 Listagem dos alunos por curso (Graduação, especialização e pós-graduação)
 Pastas dos professores contendo:

a) Cópia da Carteira de Trabalho onde conste contratação pelo regime CLT
b) Certificado do regime de trabalho (carga horária)
c) Cópia do certificado da maior titulação com reconhecimento pelo Ministério da Educação
d) Currículo Lattes

 Atas de reuniões de Conselhos Superiores e de Colegiados
 Atas das reuniões da CPA
 Atas ou registros do Setor de OUVIDORIA
 Listagem atualizada de bolsas FIES, PROUNI, Iniciação Científica, monitoria, etc.

A IES deve disponibilizar também projetos, ações, parcerias, convênios entre outros, com 
comprovações documentais para análise da comissão. 
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