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Of. Circ. Pres. ABMES nº 039/2015
Brasília, 09 de setembro de 2015.
Prezado Associado,

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep/MEC) abriu no dia 20 de agosto de 2015 uma consulta pública com o objetivo
de receber contribuições para o aprimoramento do Instrumento de Avaliação de
Cursos de Graduação. Segundo o Inep, a renovação das diretrizes curriculares
nacionais dos cursos superiores de medicina, ocorrida em 2014, como decorrência
do Programa "Mais Médicos", criou a necessidade dessa atualização.
Com essa justificativa, o Inep convidou todas as instituições de ensino
superior (IES) a participarem do processo. O prazo estabelecido inicialmente para o
encaminhamento das propostas – 4 de setembro, considerado exíguo dada a
importância e a complexidade da questão, foi adiado pelo Instituto o dia 21 de
setembro, em atendimento ao pedido do Fórum das Entidades Representativas do
Ensino Superior Particular (Fórum), do qual a ABMES faz parte.
Assim, reiteramos nosso pedido para que todas as IES associadas
encaminhem suas propostas para instrumento.sinaes@inep.gov.br, por meio de
formulário disponível no Portal do Inep. A minuta do Instrumento de Avaliação de
Cursos de Graduação, que inclui novos indicadores específicos para o curso de
medicina e para toda a área de saúde, bem como outras alterações, consta da Nota
Técnica nº 40/2015. As informações podem ser acessadas aqui. Ao final do prazo,
as sugestões serão analisadas pela Daes/Inep e o resultado será divulgado por meio
de outra nota técnica.
Simultaneamente a esse processo, a ABMES fará realizar no dia 17 de
setembro, em Brasília, uma reunião com representantes do Grupo de Trabalho
responsável pelas alterações contidas no mencionado Instrumento de Avaliação,
cujos resultados ser-lhe-ão enviados.
Tendo em vista o exposto, e o grande interesse do tema para as IES,
recomendamos o empenho das IES na mobilização de suas equipes internas para
estudar o instrumento que subsidiará os atos de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento, nos graus de tecnólogo, de licenciatura e de
bacharelado para a modalidade presencial e a distância.

Atenciosamente,

