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CPA



A dinâmica da CPA e o atendimento dos Indicadores de 
Qualidade nos processos regulatórios

Decreto N.º 9.235/2017. Art. 79 e 80.

Art. 79. A avaliação no âmbito do Sinaes ocorrerá nos termos da Lei nº 10.861, de 2004, e da 
legislação específica. 

Art. 80. O Sinaes, a fim de cumprir seus objetivos e atender a suas finalidades constitucionais e 
legais, compreende os seguintes processos de avaliação:

I - avaliação interna das IES;
II - avaliação externa in loco das IES, realizada pelo Inep;
III - avaliação dos cursos de graduação; e
IV-avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes de cursos de graduação por meio do 
Enade.



A dinâmica da CPA e o atendimento dos Indicadores de 
Qualidade nos processos regulatórios

Os Instrumentos de Avaliação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) adotou novos instrumentos de avaliação externa para o
monitoramento da qualidade dos cursos de graduação presenciais e a
distância e das Instituições de Educação Superior.

Os instrumentos foram publicados, por meio de portaria, em 31 de
outubro de 2017.



A CPA, planejamento/projeto e atuação para o atendimento dos 
indicadores dos novos instrumentos de avaliação

Importante:

Os indicadores contidos nos novos instrumentos de avaliação para os atos 
regulatórios.

Planejamento/Projeto de autoavaliação institucional

Condução dos processos avaliativos, para a obtenção do conceito mínimo 3, estão 
demonstrados.



A CPA, planejamento/projeto e atuação para o atendimento dos 
indicadores dos novos instrumentos de avaliação

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO

ATO 
REGULATÓRIO

EIXO/DIMENSÃO INDICADOR CONCEITO/CRITÉRIO DE ANÁLISE 
PARA

CONCEITO 3

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 
DE CURSOS DE 
GRADUAÇÃO. 
PRESENCIAL E 
A DISTANCIA

AUTORIZAÇÃO DE 
CURSO

RECONHECIMENTO 
E RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO 
DE CURSOS 

PRESENCIAL E A 
DISTÂNCIA

DIMENSÃO 1
Organização 

Didático-
Pedagógica

INDICADOR 1.13   
Gestão do curso e os 
processos de 
avaliação interna e 
externa

A gestão do curso é realizada 
considerando a autoavaliação
institucional e o resultado das 
avaliações externas como insumo para 
aprimoramento contínuo do 
planejamento do curso.



A CPA, planejamento/projeto e atuação para o atendimento dos 
indicadores dos novos instrumentos de avaliação

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO

ATO 
REGULATÓRIO

EIXO/DIMENSÃO INDICADOR CONCEITO/CRITÉRIO DE 
ANÁLISE PARA

CONCEITO 3

AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

EXTERNA. 
PRESENCIAL E A 

DISTANCIA

CREDENCIA
MENTO DE IES

EIXO 1
PLANEJAMENTO 

E AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

INDICADOR 1.1 
Projeto de autoavaliação
institucional

Há projeto de autoavaliação
institucional e atende às
necessidades institucionais, como
instrumento de gestão e de ação
acadêmico-administrativa de
melhoria institucional.

INDICADOR 1.2
Autoavaliação institucional: 
participação da comunidade 
acadêmica

O projeto de autoavaliação
institucional descreve como
ocorrerá a participação da
sociedade civil organizada e de
todos os segmentos da
comunidade acadêmica (vedada a
composição que privilegie a
maioria absoluta de um deles).

INDICADOR 1.3
Autoavaliação institucional: 
previsão de análise e divulgação 
dos resultados

No planejamento da CPA, há
previsão de divulgação dos
resultados relativos à
autoavaliação institucional e
descrição de metodologia que
possibilite a disponibilização para
todos os segmentos da
comunidade acadêmica.



A CPA, planejamento/projeto e atuação para o atendimento dos 
indicadores dos novos instrumentos de avaliação

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO

ATO 
REGULATÓRIO

EIXO/DIMENSÃO INDICADOR
CONCEITO/CRITÉRIO DE 

ANÁLISE PARA
CONCEITO 3

AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

EXTERNA. 
PRESENCIAL E A 

DISTANCIA

CREDENCIA
MENTO DE IES

EIXO 3 
POLÍTICAS 

ACADÊMICAS

INDICADOR 3.7 
Comunicação da IES com a 
comunidade externa  

Os canais de comunicação 
externa previstos possibilitam a 
divulgação de informações de 
cursos, de programas, da 
extensão e da pesquisa (quando 
houver), a publicação de 
documentos institucionais 
relevantes, preveem mecanismos 
de transparência institucional e de 
ouvidoria e propiciam o acesso às 
informações acerca dos 
resultados da avaliação interna e 
externa.

INDICADOR 3.8 
Comunicação da IES com a 
comunidade interna

A comunicação prevista da IES 
com a comunidade interna 
possibilita a transparência 
institucional e prevê a divulgação 
dos resultados das avaliações 
interna e externa e ouvidoria.



INSTRUMENTO 
AVALIATIVO

ATO REGULATÓRIO EIXO/DIMENSÃO INDICADOR CONCEITO/CRITÉRIO DE 
ANÁLISE PARA CONCEITO 3

AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

EXTERNA. 

PRESENCIAL E 
A DISTANCIA

RECREDENCIAMEN
TO. 

TRANSFORMAÇÃO 
DE ORGANIZAÇÃO 

ACADÊMICA.

EIXO 1 
PLANEJAMENTO 

E AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

INDICADOR 1.1  
Evolução institucional a partir 
dos processos de planejamento 
e avaliação institucional

O Relato Institucional demonstra a
análise do histórico da IES, do
conceito de avaliações externas,
do desenvolvimento e divulgação
dos processos de autoavaliação,
do plano de melhorias e dos
processos de gestão a partir das
avaliações externas e internas e
evidencia a evolução institucional

INDICADOR 1.2
Processo de autoavaliação
institucional

Há processo de autoavaliação
institucional e atende às
necessidades institucionais, como
instrumento de gestão e de ação
acadêmico-administrativa de
melhoria institucional.



AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

EXTERNA. 

PRESENCIAL E 
A DISTANCIA

RECREDENCIAMENTO
. 

TRANSFORMAÇÃO 
DE ORGANIZAÇÃO 

ACADÊMICA.

EIXO 1 
PLANEJAMENTO 

E AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

INDICADOR 1.3
Autoavaliação institucional: 
participação da comunidade 
acadêmica

O processo de autoavaliação
ocorre com participação da
sociedade civil organizada e de
todos os segmentos da
comunidade acadêmica.

INDICADOR 1.4
Autoavaliação institucional e 
avaliações externas: análise e 
divulgação dos resultados

Os resultados divulgados,
referentes à autoavaliação
institucional e às avaliações
externas, são descritivos e estão
disponíveis para todos os
segmentos da comunidade
acadêmica.

INDICADOR 1.5
Relatórios de autoavaliação

Os relatórios de autoavaliação
estão de acordo com a previsão de
postagem para cada ano do triênio
(considerando os relatórios parciais
e final previstos no planejamento
da CPA).

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO

ATO REGULATÓRIO EIXO/DIMENSÃO INDICADOR CONCEITO/CRITÉRIO DE 
ANÁLISE PARA CONCEITO 3



INSTRUMENTO 
AVALIATIVO

ATO REGULATÓRIO EIXO/DIMENSÃO INDICADOR CONCEITO/CRITÉRIO DE 
ANÁLISE PARA CONCEITO 3

AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL

EXTERNA. 

PRESENCIAL E A 
DISTANCIA

RECREDENCIAMEN
TO. 

TRANSFORMAÇÃO 
DE ORGANIZAÇÃO 

ACADÊMICA.

EIXO 3 
POLÍTICAS 

ACADÊMICAS

INDICADOR 3.9
Comunicação da IES com a 
comunidade externa

Os canais de comunicação externa 
divulgam informações de cursos, 
de programas, da extensão e da 
pesquisa (quando houver), 
publicam documentos institucionais 
relevantes, possuem mecanismos 
de transparência institucional e de 
ouvidoria e permitem o acesso às 
informações acerca dos resultados 
da avaliação interna e externa.

INDICADOR 3.10
Comunicação da IES com a 
comunidade interna

A comunicação da IES com a 
comunidade interna promove a 
transparência institucional, divulga 
os resultados das avaliações 
interna e externa e disponibiliza 
ouvidoria.
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NDE



Núcleo Docente Estruturante - NDE

Parecer CONAES nº 04, de 17 de junho de 2010

Resolução CONAES nº 01 de 17 de junho de 2010 

Novo arcabouço legal (2017) - NDE passa a atuar  estrategicamente no 
acompanhamento dos métodos de avaliação e  execução do processo de 

ensino aprendizagem



Núcleo Docente Estruturante - NDE

Função: 

O NDE tem função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre
matérias de natureza acadêmica e atua como corresponsável pela
elaboração, implementação, acompanhamento, atualização e
consolidação dos Projetos Pedagógicos dos cursos.



Núcleo Docente Estruturante - NDE

CONSTITUIÇÃO 
I - ser constituído por um mínimo de cinco professores pertencentes ao corpo 
docente do curso, sendo um deles o (a) Coordenador (a) do Curso como seu 
presidente; 

II - ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 
programas de pós- graduação stricto sensu; 

III - ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 
sendo pelo menos 20% em tempo integral; 

IV - assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a 
assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso.

Indicação dos representantes docentes.



Núcleo Docente Estruturante - NDE

Atribuições obrigatórias:

a) acompanhar, e propor ajustes/adequações e atualização do Projeto Pedagógico do curso 

b) analisar e avaliar os Planos de Ensino

c) acompanhar a evolução dos projetos e programas de ensino, iniciação científica e extensão

d) elaborar, a cada semestre, relatório de adequação do acervo que demonstre a compatibilidade
entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a
quantidade de exemplares por título (ou assinaturas de acesso) em cada bibliografia básica e
complementar da unidade curricular disponível no acervo;

e) Acompanhar e analisar os resultados da avaliação e os instrumentos propostos pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA), e sugerir plano de ação e melhorias.



Núcleo Docente Estruturante - NDE

Instrumento Reconhecimento Renovação de Reconhecimento de Curso

Dimensão 2 – Corpo Docente e Tutorial
Indicador 2.1 - Núcleo docente Estruturante – NDE

O NDE possui, no mínimo, 5 docentes do curso; seus membros atuam em regime de tempo integral ou 
parcial (mínimo de 20% em tempo integral); pelo menos 60% de seus membros possuem titulação stricto 
sensu; e atua no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC.

Dimensão 3 – Infraestrutura
Indicador 3.6  Bibliografia básica por unidade curricular (UC)

....Da mesma forma, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo NDE, comprovando
a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o número de vagas autorizadas (do
próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou
assinatura de acesso) disponível no acervo. nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso
físico na IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta
ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à
leitura, estudo e aprendizagem.



Núcleo Docente Estruturante - NDE

NOTA OU INSTRUÇÃO TÉCNICA No 002/21.06.2018
EMENTA: Núcleo Docente Estruturante – NDE. Constituição, funções, atribuições. 

I – INTRODUÇÃO

II – CONTEXTUALIZAÇÃO

III – DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE

3.1 DAS FUNÇÕES 

3.2 DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

3.3 DAS ATRIBUIÇÕES

3.4 DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

3.5 DAS REUNIÕES



Núcleo Docente Estruturante - NDE

ABMES. Novo modelo regulatório da educação superior: o que muda na rotina das IES. Por: Iara 
de Xavier. Jun. 2018

SEMESP. Um novo ciclo para o ensino superior. Revista Ensino Superior. São Paulo. Jan./fev. 
2018. 

JACOBS. Edgar; MONTEIRO, Juarez. Mudanças na pós-graduação lato sensu: primeira análise 
da Resolução CNE/CES 01/2018. Abr. 2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. UFRJ. O pesquisador Institucional.  
http://pi.pr1.ufrj.br/. Acesso em 18 maio 2018

FACULDADE ENERGIA. Regulamento da organização didático-pedagógica dos cursos de 
graduação. 2018.



ACERVO 
ACADÊMICO



Acervo Acadêmico. Comitê Gestor e a Política de Segurança 
da Informação.

PORTARIA NORMATIVA Nº 22, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre os procedimentos de supervisão e monitoramento de instituições de educação superior e de cursos 
superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e a distância, integrantes do 
sistema federal de ensino.  Seção VIII - Do Acervo Acadêmico - Art. 34 - 45. REVOGADA

PORTARIA Nº 315, DE 4 DE ABRIL DE 2018
Seção VIII - Do Acervo Acadêmico- Art. 37 - 48.



Acervo Acadêmico. Comitê Gestor e a Política de Segurança 
da Informação.

PORTARIA Nº 315, DE 4 DE ABRIL DE 2018
Seção VIII - Do Acervo Acadêmico- Art. 37 - 48.

DEFINIÇÃO DE ACERVO ACADÊMICO:
Acervo acadêmico é o conjunto de documentos produzidos e recebidos por instituições 
públicas ou privadas que ofertam educação superior, pertencentes ao sistema federal de 
ensino, referentes à vida acadêmica dos estudantes e necessários para comprovar 
seus estudos.

O diploma digital passará a integrar os documentos institucionais como parte de seu acervo acadêmico. 
Assim, serão aplicadas ao diploma todas as disposições legais vigentes pertinentes ao acervo 
acadêmico. Portaria 554/mar. 19. Regulamenta o registro e a emissão de diploma digital



Acervo Acadêmico. Comitê Gestor e a Política de Segurança 
da Informação.

PORTARIA Nº 330, DE 5 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a emissão de diplomas em formato digital nas instituições de ensino superior 
pertencentes ao sistema federal de ensino.

PORTARIA Nº 554, DE 11 DE MARÇO DE 2019 
Dispõe sobre a emissão e o registro de diploma de graduação, por meio digital, pelas Instituições 
de Ensino Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino.



Acervo Acadêmico. Comitê Gestor e a Política de Segurança 
da Informação.

ORGANIZAÇÃO:

O acervo acadêmico será composto de documentos e informações definidos no Código e

na Tabela no Código de Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às

Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior e na Tabela de

Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das

Instituições Federais de Ensino Superior, aprovados pela Portaria AN/MJ no 92, de 23 de

setembro de 2011, devendo a IES obedecer a prazos de guarda, destinações finais e

observações neles previstos.



Acervo Acadêmico. Comitê Gestor e a Política de Segurança 
da Informação.

RESPONSÁBILIDADE:

O dirigente da IES e o representante legal da mantenedora são pessoalmente responsáveis pela guarda e 
manutenção do respectivo acervo acadêmico.

As IES e suas mantenedoras, integrantes do sistema federal de ensino, ficam obrigadas a manter sob sua 
custódia os documentos referentes às informações acadêmicas, descritos na Tabela de Temporalidade e 
Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino 
Superior.

No caso de descredenciamento ou conclusão curso e transferência de alunos a IES tem oprazo de 6 
meses para emissão, registro e entrega aos egressos.

Os documentos em meio físico e em meio digital deverão estar disponíveis no endereço para o qual a IES 
foi credenciada.
O representante legal da mantenedora responderá, nos termos da legislação civil e penal, pela guarda e 
manutenção do acervo acadêmico das instituições mantidas, inclusive nos casos de negligência ou de 
utilização fraudulenta.



Acervo Acadêmico. Comitê Gestor e a Política de Segurança 
da Informação.

AVERIGUAÇÃO PELO ÓRGÃO PÚBLICO

O acervo acadêmico poderá ser averiguado a qualquer tempo pelos órgãos e agentes públicos, 
para fins de regulação, avaliação, supervisão e nas ações de monitoramento. 

Estará sujeito à avaliação institucional a adequada observância às normas previstas.

CONVERSÃO PARA O MEIO DIGITAL

Os documentos e informações que compõem o acervo acadêmico, independente da fase em que 
se encontrem ou de sua destinação final, conforme Código e Tabela do Anexo, deverão ser 
convertidos para o meio digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses (Decreto no 9.235, de 
2017).



Acervo Acadêmico. Comitê Gestor e a Política de Segurança 
da Informação.

CRITÉRIOS DE CONVERSÃO PARA O MEIO DIGITAL E PRAZOS

a) os métodos de digitalização devem garantir a confiabilidade, autenticidade, integridade e 
durabilidade de todas as informações dos processos e documentos originais;

b) a IES deverá constituir comitê gestor para elaborar, implementar e acompanhar a 
política de segurança da informação relativa ao acervo acadêmico, devendo esta constar 
em suas normas educacionais, observadas as disposições da Portaria n. 22/2017 e o marco 
legal da educação superior.



Acervo Acadêmico. Comitê Gestor e a Política de Segurança 
da Informação.

CRITÉRIOS DE CONVERSÃO PARA O MEIO DIGITAL E PRAZOS

c) Vencido o prazo de guarda da fase corrente, o documento em suporte físico do acervo
acadêmico em fase intermediária, cuja destinação seja a eliminação, poderá ser substituído, a
critério da instituição, por documento devidamente microfilmado ou digitalizado, observadas as
disposições, no que couber, da Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, e do Decreto nº 1.799, de 30
janeiro de 1996.

d) A manutenção de acervo acadêmico não condizente com os prazos de guarda, destinações
finais e especificações definidas a poderá ser caracterizada como irregularidade administrativa,
sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal.



Acervo Acadêmico. Comitê Gestor e a Política de Segurança 
da Informação.

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS 
ELETRÔNICOS

O acervo acadêmico, oriundo da digitalização de documentos ou dos documentos nato-digitais, deve ser 
controlado por sistema especializado de gerenciamento de documentos eletrônicos, que possua, 
minimamente, as seguintes características:

a) capacidade de utilizar e gerenciar base de dados adequada para a preservação do acervo acadêmico 
digital;

b) forma de indexação que permita a pronta recuperação do acervo acadêmico digital;

c) método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta a sua segurança e preservação;

d) utilização de certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme disciplinada em lei, pelos responsáveis pela 
mantenedora e sua mantida, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do acervo.


