
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2017 

Fixa normas para a Avaliação das Instituições de 
Educação Superior e de seus Cursos e Programas, no 
Sistema Estadual de Educação de Mato Grosso e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 
(Aprova o Plano Nacional de Educação), a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 (Institui o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES), as Leis Complementares 
Estaduais nº. 49, de 01/10/1998 (Dispõe sobre o Sistema Estadual de Ensino) e suas alterações, 
Decreto 160 de 01/07/2015 (Reforma Administrativa da SECITEC) Resolução nº 311/2008 -
CEE/MT (Dispõe sobre a Organização e Funcionamento do Sistema Estadual da Educação 
Superior), Resolução 02/2014 - CEE-MT (Estabelece normas que complementa a Resolução 
Normativa 311/2008-CEE/MT) a legislação nacional complementar aplicável: 

R E S O L V E: 

CAPÍTULO 1 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 1° - A avaliação das Instituições de Educação Superior do Sistema Estadual de 
Ensino de Mato Grosso, bem como dos seus Cursos e Programas, será realizada de acordo com 
o estabelecido na presente Resolução, em consonância com o SINAES.

Art. 2° - Para os fins propostos, a avaliação, no contexto desta Resolução, é concebida 
como processo sistemático de diagnóstico, análise e identificação do compromisso acadêmico e 
social e de princípios das Instituições de Educação Superior - IES, de seus cursos e programas, 
com vistas a favorecer o aprimoramento de sua constituição e funcionamento, de acordo com 
parâmetros de qualidade, estabelecidos nacionalmente e pelo Conselho Estadual de Educação -
CEE/MT. 

§ 1° - A finalidade da Avaliação é proporcionar às instituições, ao governo e à sociedade
um conhecimento objetivo da educação superior pública no Estado de Mato Grosso, 
possibilitando tomadas de decisões para melhoria da qualidade institucional. 

§ 2° - A avaliação deve ter como foco a globalidade da instituição e a especificidade de
seus cursos e programas, tendo como base o Plano de Desenvolvimento Institucional da IES. 

Art. 3° - A avaliação será efetuada: 

1 - pela comunidade institucional, sob a forma de autoavaliação, por meio da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA); 

li - pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso -
SECITEC, agente executivo da avaliação da educação superior no Estado, nos termos da 
legislação vigente, para fins de atos autorizativos das IES e de seus cursos e programas; 

Ili - pelo Conselho Estadual de Educação - CEE/MT, nos termos da legislação vigente, 
para fins de regulação da IES e de seus cursos e programas; 

IV - pelo Ministério da Educação - MEC, por meio do Exame Nacional de Desempenho do 
Estudante - ENADE. 




















