
       

 

 

 

                 

 

                 

                   

                              

   

                              

                 

                               

                

   

                                                              

B

                              

Boletim	

                          

Regulattório	|	C
6 	de 	ago

OVID‐19
osto 	de 	2020

 

9	
0. 	
	 	



Boletim Informativo 
Regulatório | COVID‐19 
 

2 
 
 

 
ORIENTAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE PESQUISA ENCAMINHADA PELA SERES/MEC  

EM FUNÇÃO DAS PORTARIAS N.° 343/2020, 345/2020 E 544/2020 

 

O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), tem encaminhado 

solicitações à diversas Instituições de Ensino Superior do Estado de Goiás para a realização de pesquisa de monitoramento em relação às Portarias n.° 

343/2020, 345/2020 e 544/2020, requisitando à instituição: 

Sr. Representante Legal e Senhor Procurador Institucional,  

Considerando a situação de pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS CoV-2, foi editada a Lei nº  13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. 

 De acordo as competências da SERES/MEC, na área de regulação e supervisão do ensino superior, iremos realizar, em parceria com o Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, Organização Social vinculada ao MCTIC, pesquisa para monitoramento  do  disposto  nas  portarias  nºs  
343/2020, 345/2020 e 544/2020. 

 Foi selecionado um conjunto de instituições para participar da pesquisa e as respostas irão orientar o MEC nas políticas regulatórias e de supervisão, 
principalmente enquanto não houver o retorno normal das atividades acadêmicas. 

A pesquisa irá abordar os aspectos institucionais, a visão dos alunos e professores, bem como tentar captar os impactos nas instituições públicas e 
privadas. Também haverá informações sobre as ferramentas e tecnologias utilizadas no caso das substituições ocorridas nos cursos presenciais com a 
utilização de TICs. 

Entre os dias XX e XX/XX/2020, as instituições selecionadas receberão mensagem de consultas@cgee.org.br no endereço de e-mail indicado no 
cadastro do Procurador Institucional - PI no e-MEC (havendo mais de um e-mail será usado o primeiro apresentado). Na mensagem será enviado o link 
para acesso à pesquisa e as orientações para preenchimento pela instituição. 
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Também será solicitado que o Procurador Institucional encaminhe a relação de e-mails de professores e alunos, dos cursos selecionados de cada IES, no 
formato e prazo indicados na mensagem CGEE,  enviada pelo e-mail consultas@cgee.org.br. A partir dessa relação será realizado sorteio de 
respondentes para consulta a esses segmentos, conforme definido no plano amostral. 

Pedimos a colaboração de todos para que possamos ter o maior número de respostas possíveis e assim possibilitar o aperfeiçoamento da regulação e da 
supervisão, neste momento de pandemia e na retomada das atividades quando vierem acontecer. 

 Secretaria de Regulação da Educação Superior SERES/MEC 

 

A notificação, via sistema e-MEC, informa que a SERES irá realizar, em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

(CGEE), Organização Social vinculado ao MCTIC, a referida pesquisa de monitoramento, a qual abordará os aspectos institucionais, na visão dos alunos 

e professores, bem como tentar captar os impactos nas instituições públicas e  privadas. Também haverá informações sobre as ferramentas e tecnologias 

utilizadas no caso das substituições ocorridas nos cursos presenciais com a utilização de TIC´s. 

Para isso, de acordo com a solicitação, o Procurador Institucional deverá encaminhar a relação de e-mails de professores e alunos, dos 

cursos selecionados de cada IES, no formato e prazo indicados. A partir dessa relação, será realizado sorteio de respondentes ara consulta a esses 

segmentos, conforme definido em plano amostral. 

Pois bem, a dúvida que se coloca é sobre a obrigatoriedade de apresentação dessas informações e qual o impacto pela sua não 

apresentação. Nesse contexto, pode-se constatar que afigura do monitoramento foi inserida na regulação das instituições de ensino superior nos artigos 

90 e 91 do Decreto n.° 9.235, de 2017, estabelecendo: 

Art. 90. O Ministério da Educação poderá, a qualquer tempo e motivadamente, realizar ações de monitoramento e supervisão de instituições, cursos e polos de 
educação a distância, observada a legislação. 
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Art. 91. As ações de monitoramento, instituídas em políticas de regulação e supervisão da educação superior, serão executadas exclusivamente pelo Ministério 
da Educação e poderão ser desenvolvidas com a assistência dos órgãos e das entidades da administração pública. 

Parágrafo único. As ações de monitoramento da educação superior poderão ser desenvolvidas em articulação com os conselhos profissionais. 

 

O procedimento do monitoramento é regulamentado pela Portaria MEC n.° 315, de 4 de abril de 2018, estabelecendo: 

Art. 32. As ações de monitoramento das instituições e dos cursos de educação superior têm caráter permanente e visam contribuir para subsidiar as ações e 
políticas da SERES e o seu constante aperfeiçoamento, e incluirão: 

I - a verificação das condições de funcionamento, independentemente de denúncia ou representação, visando à qualidade na oferta de educação superior e à 
prevenção de deficiências ou irregularidades; 

II - o apoio a estudos sobre metodologias, instrumentos e indicadores para a supervisão dos cursos e das IES; e 

III - o planejamento e a coordenação de ações referentes ao acompanhamento da implantação de IES privadas e da oferta dos cursos de graduação em áreas 
estratégicas e à verificação das condições estabelecidas nos editais de chamamento público. 

... 

Art. 34. Nas ações de monitoramento de instituições e cursos, a SERES poderá: 

I - requisitar documentos e realizar visitas in loco; 

II - articular-se com os conselhos de profissões regulamentadas; 

III - firmar convênios ou termos de parceria com entidades de defesa do consumidor e com demais órgãos da administração pública; e 

IV - instituir comissões ad hoc para realização de ações de acompanhamento e produção de relatórios e estudos. 
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No caso vertente, o monitoramento realizado pela SERES, por meio do requerimento encaminhado pelo e-MEC, tem por motivação a 

análise da efetividade das Portarias n.°343/2020, 345/2020 e 544/2020, ou seja, as portarias que tratam a respeito das aulas remotas durante o período de 

pandemia, com o objetivo de aferir, por meio de pesquisas com alunos e professores, sobre a efetividade das ferramentas e tecnologias utilizadas no caso 

das substituições das aulas presenciais com a utilização das chamadas TICs (Tecnologia da Informação ou Comunicação).  

Pois bem, não restam dúvidas que a partir dessa pesquisa de monitoramento o Ministério da Educação possa instaurar procedimento de 

supervisão em face das IES, nos termos do art. 35 da Portaria n.° 315, de 4 de abril de 2018. Como estamos vivendo um período de excepcionalidade, 

certamente a pesquisa poderá não representar a realidade vivenciada, pois alunos e professores estão passando por dificuldades e poderão repercutir de 

forma negativa nas respostas a serem dadas ao MEC. 

É importante esclarecer que o Decreto n.° 9.235, de 2017, e a Portaria n.° 315, de 2018, não estabelecem nenhuma sanção pela não 

apresentação dos documentos e nem que essa omissão se transforme diretamente em um processo de supervisão. A legislação prevê que os processos de 

monitoramento poderão ser utilizados como subsídios às ações de supervisão. 

Além do mais, a solicitação de determinadas informações podem se constituir como violação à Lei Geral de Proteção de Dados, que está 

na iminência de entrar em vigor, haja vista que o referido monitoramento solicita e-mails de professores e alunos dos cursos selecionados de cada IES. O 

e-mail é um dado pessoal, considerando este como uma informação relacionada com a pessoa natural. Em que pese a LGPD prever a hipótese de que os 

dados pessoais que estejam em posse da IES (controladora dos dados) sejam encaminhados para o MEC para o cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória pelo controlador, ou para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, resta claro que o MEC não 

deixa claro sobre o que fará com os dados pessoais de alunos e professores, o que pode se constituir uma violação da LGPD pela IES e não pelo MEC. 
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Em face das considerações acima, o SEMESG entende que o encaminhamento dessas informações ao Ministério da Educação é um ato 

volitivo e discricionário da instituição, a qual deve analisar a conveniência e oportunidade de encaminhá-los, considerando o caráter sugestivo e não 

impositivo da referida pesquisa, não havendo qualquer tipo de sanção ou prejuízo para as IES que decidam pelo não encaminhamento da mesma. Por 

outro lado, caso a SERES/MEC crie uma imposição em relação a essa pesquisa, por meio de ato posterior, o SEMESG buscará maiores informações 

perante o MEC e orientará oportunamente sobre como agir em outra hipótese. 

Sendo o que cumpria expor, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

 
 

 

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE  

EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIÁS ‐ SEMESG 

 


