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Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
Instituições pertencentes ao Sistema Federal de Educação Superior
Primeira ação: ofício solicitando a inclusão da instituição no e-MEC

fase Seres
inicio do protocolo

ANÁLISE
DOCUMENTAL

PAGAMENTO DA
TAXA

Dentro do sistema e-
mec é gerado boleto

conforme taxas
previstas na legislação

A SERES analisa a
documentação anexada ao
sistema e-mec e pode ou

não abrir diligência no
processo

PROTOCOLO
Primeiro Preenchimento

de um formulário
eletrônico para protocolo

PROTOCOLO DO
PROCESSO

o Protocolo ocorre após o
pagamento e

processamento do
pagamento

DESPACHO
SANEADOR

Parecer da SERES com
ou sem diligências.

Ficam registros para
serem verificados in

loco

É importante acompanhar
todos esses processos via

Sistema e-MEC. A perda dos
prazos resulta no

arquivamento do processo 

ENCAMINHAMENTO
PARA O INEP

Terminada a primeira
fase na SERES e o

processo vai para o INEP 

 Bruna Scheifer
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Fase em que acontece a visita  In Loco na Instituição

fase inep
avaliação

OS AVALIADORES
SÃO DESIGNADOS

PAGAMENTO DA
TAXA

Pagamento de taxa
complementar se for

necessário

A visita é marcada e os
avaliadores entram em

contato com a IES 

CADASTRO 
Cadastro da Avaliação no

INEP 

PREENCHIMENTO
FORMULÁRIO

Ocorre o preenchimento
do Segundo Formulário
Eletrônico para o INEP

 AVALIAÇÃO
IN LOCO

Acontece a visita
propriamente dita dos

avaliadores na IES

O processo retorna para a SERES 
A visita in loco pode acontecer no

formato presencial ou virtual

RELATÓRIO

Até 5 dias após a visita é
liberado o relatório da

avaliação in loco e
acontece a finalização

dessa fase da avaliação
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fase seres
retorno

PROTOCOLO DE
COMPROMISSO

RELATÓRIO

Caso o relatório seja
impugnado por uma das
partes é encaminhado a

CTAA (Comissão
Técnica de

Acompanhamento da
Avaliação)

 Caso a IES não cumpra o
requerido pode ser

estabelecido o protocolo,
principalmente nos processos

de Recredenciamento e
Reconhecimento 

MANIFESTAÇÃO 
No sistema e-mec é
aberto prazo para

manifestação em relação
ao relatório por parte da

IES e da SERES 

RECURSO

Momento em que é
permitido recurso da IES

caso não concorde com a
decisão 

 PARECER
FINAL

O parecer da SERES
autorizando ou não o
funcionamento da IES

A instituição só pode funcionar após a
publicação do ato autorizativo em Diário

Oficial

ATO
AUTORIZATIVO

É publicado em diário
oficial

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
Instituições pertencentes ao Sistema Federal de Educação Superior

Retorno: o processo da avaliação do INEP retorna a SERES
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