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A elaboração dos novos instrumentos de avaliação externa foi 

desenvolvida com a perspectiva de que a avaliação da educação 

superior se constitui em processo vivo e que as transformações devem 

ser constantes no sentido do aprimoramento das condições de oferta e 

da melhoria contínua.

HISTÓRICO DA ELABORAÇÃO DOS NOVOS INSTRUMENTOS



 Publicadas em 01 de novembro de 2017 [retificadas em 16/11] as PORTARIAS 

Nº1382 e Nº1383 aprovaram os extratos dos indicadores dos Instrumentos de 

Avaliação [Institucional e de Cursos], nas modalidades presencial e a distância.

 Os Instrumentos foram efetivamente apresentados por meio da NOTA TÉCNICA 

nº16/2017 - CGACGIES/DAES em 15 de dezembro de 2017.



INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DE CURSOS DE  GRADUAÇÃO [nas 

modalidades presencial e EaD] para:

1.Autorização

2.Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento

[PORTARIA Nº1383/2017]

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA [presencial e EaD] para 

os Atos de:

1.Credenciamento

2.Recredenciamento e Transformação de Organização Acadêmica

[PORTARIA Nº1382/2017]



MUDANÇAS OBSERVADAS NO PRIMEIRO MOMENTO

1. Número de indicadores:

 Atos Regulatórios objeto da Avaliação

 Inclusões de indicadores 

 Exclusão de indicadores

2. Ponderações dos Eixos

 Atos Regulatórios objeto da Avaliação

3. Observação dos Requisitos Legais e Normativos

 Inserções nos descritores dos indicadores



 Apresentação simultânea dos instrumentos para todos os Atos, oportunizando a 

observação da lógica entre os mesmos.

 As mudanças significavas [a partir das semelhanças iniciais entre os novos e 

anteriores instrumentos] são evidenciadas na formulação dos indicadores 

objetos de avaliação, com a presença de critérios aditivos e a adoção de novas 

métricas.

 As mudanças nos instrumentos evidenciam o respeito à diversidade das IES em 

função da organização acadêmica e administrativa, o equilíbrio entre medidas 

de resultados e de processos e a clareza entre os indicadores e a indução de 

qualidade pretendida.

Peculiaridades importantes:



Eixos
RECREDENCIAMENTO 2014 RECREDENCIAMENTO 2017

INDICADORES PESOS INDICADORES PESOS

1. Planejamento e Avaliação Institucional 5 10 5 10

2. Desenvolvimento Institucional 9 20 7 30

3. Políticas Acadêmicas 13 30 12 10

4. Políticas de Gestão 8 20 8 20

5. Infraestrutura Física 16 20 18 30

TOTAL 51 100 50 100

NÚMERO DE INDICADORES E PONDERAÇÕES DOS EIXOS



NÚMERO DE INDICADORES E PONDERAÇÕES DOS EIXOS

Eixos

Portaria 1.382/2017

CREDENCIAMENTO RECREDENCIAMENTO

INDICADORES PESOS INDICADORES PESOS

1.  PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 3 10 5 10

2.  DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 7 30 7 30

3.  POLÍTICAS ACADÊMICAS 10 20 12 10

4.  POLÍTICAS DE GESTÃO 7 20 8 20

5. INFRAESTRUTURA FÍSICA 18 20 18 30

TOTAL 45 100 50 100



AVALIAÇÃO DE CURSOS INDICADORES E PONDERAÇÕES DAS DIMENSÕES

PORTARIA MINISTERIAL Nº 386/2016 PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.383/2017

AUTORIZAÇÃO, RECONHECIMENTO E RENOVAÇÃO DE  
RECONHECIMENTO DE CURSOS

DIMENSÕES DE AVALIAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE CURSOS
RECONHECIMENTO E 

RENOVAÇÃO DE  
RECONHECIMENTO DE CURSOS

DIMENSÕES DE AVALIAÇÃO INDICADORES PESOS INDICADORES PESOS INDICADORES PESOS

1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 36 30 1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 24 40 24 30

2.CORPO DOCENTE E TUTORIAL 21 30 2.CORPO DOCENTE E TUTORIAL 15 20 16 40

3.INFRAESTRUTURA  21 40 3.INFRAESTRUTURA  16 40 18 30

78 100 55 100 58 100



Os Instrumentos de Avaliação [Institucional e de Cursos] foram organizados 
na forma matricial, considerando as condições permanentes a cada Ato 
Regulatório, permitindo a apreensão dos referenciais ligados à 
identificação das condições de qualidade das Instituições e dos Cursos de 
Graduação.

A alteração pretendeu possibilitar, tanto às IES quanto aos Avaliadores, 
condições para lidar de forma mais precisa com as informações e critérios 
de análise voltados ESPECIFICAMENTE PARA O ATO AVALIATIVO a que se 
destina cada processo.



A REDAÇÃO DOS INDICADORES DOS NOVOS INSTRUMENTOS

 As respostas padronizadas presentes nos instrumentos anteriores foram alteradas para 

propor critérios de análise para aspectos com abordagem mais qualitativa.

 A redação dos indicadores envolveu a inserção de critérios adicionais gradativos, com 

fatores aditivos para justificar a atribuição do melhor conceito para cada indicador, a 

partir do atributo presente.

 Substituição de parâmetros subjetivos [excelente, muito bom, suficiente, insuficiente, 

ausente] por itens que especificam melhor as condições para avaliação.

 Substituição dos aspectos gerais de estrutura física por aspectos funcionais ligados às 

condições de trabalho.



 Imposição de novas exigências pela legislação, gerando a necessidade de indicadores, 

critérios de análise e atributos do contexto emergente.

 Possibilidade de agrupamentos de alguns atributos sem a perda de qualidade e de 

informação.

 Validade da permanência do indicador em função dos atos regulatórios a que se 

destinavam.

 Otimização da interpretação objetiva dos critérios de análise por meio de atributos 

passíveis de verificação in loco.

 Estudos estatísticos que permitiram identificar possibilidades de exclusão, de 
aglutinação e de manutenção dos indicadores.

Fatores que contribuíram para a modificação dos indicadores



OS INDICADORES DOS NOVOS INSTRUMENTOS SÃO COMPOSTOS:

 Objeto de avaliação, indicado no título.

 Conceito: valor numérico inteiro e crescente, entre 1 e 5, que representa um 

nível crescente de qualidade.

 Critério de análise, apresentando a forma como o conjunto dos atributos que 

expressam a qualidade do objeto de análise estão associados ao conceito.

 Critérios aditivos, atributos suplementares que integram o critério de análise 

para os conceitos 4 e 5. 

É importante observar que cada indicador deverá estar associado a 

evidências para verificação in loco.



O critério de análise associado a cada conceito está fundamentado numa

ESTRUTURA DE QUALIDADE, chamada de LÓGICA ADITIVA.

A LÓGICA ADITIVA ocorre pelo acréscimo ou ausência de atributos em torno 

do CONCEITO 3 de cada indicador.

Cada conceito sempre possuirá apenas um critério de análise associado que 

conterá um rol de atributos, ou seja, um conjunto de características que a 

IES ou o Curso deverá possuir para obter o conceito associado.

CONDIÇÕES PARA ANALISAR A APLICABILIDADE DO INDICADOR



 O Conceito 3 caracteriza a suficiência no tocante a cada objeto de avaliação.

 Os conceitos 1 e 2 apresentam ausências relativas ao critério de análise do 
conceito 3.

 O conceito 4 apresenta critérios aditivos em relação ao conceito 3, e o 
conceito 5, em relação ao 4. 

 Os critérios aditivos podem ser apresentados em duas situações, em critérios de 
análise de indicadores:

1.apresentando um critério/atributo a mais, a ser verificado ou

2. sugerindo novos níveis de complexidade em que o critério de análise pode se 
apresentar.

Como os critérios de análise dos indicadores foram estruturados de 
forma aditiva?



CONCEITO LEGENDA SIGNIFICADO

1 INSATISFATÓRIO
Ausência crítica do objeto de avaliação ou de evidência dos 
atributos descritos no conceito 2

2
PARCIALMENTE 
SATISFATÓRIO

Ausência de evidências dos atributos descritos no conceito 3

3 SATISFATÓRIO
Evidências para os atributos apresentados nos descritores do 
conceito 3

4 BOM
Evidências para os atributos apresentados nos critérios de análise 
do conceito 3 e dos critérios aditivos do conceito 4

5 MUITO BOM
Evidências para os atributos apresentados nos critérios de análise 
do conceito 3 e dos critérios aditivos dos conceitos 4 e 5.



INDICADOR 3.7: Política institucional de acompanhamento dos egressos

CONCEITO CRITÉRIOS DE ANÁLISE

1 Não há política institucional de acompanhamento dos egressos. 

2 A política institucional não garante mecanismo de acompanhamento de 
egressos.

3
A política institucional garante mecanismo de acompanhamento de egressos e a 
atualização sistemática de informações a respeito da continuidade na vida 
acadêmica ou da inserção profissional.

4

A política institucional garante mecanismo de acompanhamento de egressos, a 
atualização sistemática de informações a respeito da continuidade na vida 
acadêmica ou da inserção profissional e estudo comparativo entre a atuação do 
egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria relacionadas às 
demandas da sociedade e do mundo do trabalho.

5

A política institucional garante mecanismo de acompanhamento de egressos, a 
atualização sistemática de informações a respeito da continuidade na vida 
acadêmica ou da inserção profissional, estudo comparativo entre a atuação do 
egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria relacionadas às 
demandas da sociedade e do mundo do trabalho, e promove outras ações 
reconhecidamente exitosas ou inovadoras.

Para cada  conceito 
há  um critério de 
Avaliação

O objeto de  de
Avaliação está no 
título do indicador

INSTRUMENTO PARA ATO DE RECREDENCIAMENTO



 Eixos/Dimensões: objetos gerais de avaliação estabelecidos na Lei do SINAES.

 Indicadores: dentro de cada Eixo/Dimensão, indica um objeto de análise 

específico.

 Conceitos: valor numérico que representa níveis crescentes de qualidade entre 

1 a 5.

 Critérios de análise: conjunto de atributos que caracterizam a qualidade do 

objeto de análise, associados a um conceito.

 Atributos: menor parte de um critério de análise, representando elemento que 

deve ser verificado in loco. 

Pode-se observar a definição de cada um dos elementos dos 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:



EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

[Obs.: Nenhum novo indicador e nenhuma exclusão]

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSOS DE RECREDENCIAMENTO OU DE TRANSFORMAÇÃO DE 

ORGANIZAÇÃO  ACADÊMICA

1.1. Evolução institucional a partir dos processos de planejamento e 

avaliação institucional

1.1. Projeto de autoavaliação institucional 1.2. Processo de autoavaliação institucional

1.2. Autoavaliação institucional: participação da comunidade 

acadêmica

1.3. Autoavaliação institucional: participação da comunidade 

acadêmica

1.3. Autoavaliação institucional: previsão de análise e divulgação dos 

resultados 

1.4. Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e 

divulgação dos resultados 

1.5. Relatórios de autoavaliação



EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO/TRANSFORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO  ACADÊMICA

2.1. Missão, objetivos, metas e valores institucionais 

2.2. PDI, planejamento didático-instrucional e política de ensino de graduação e de pós-graduação 

2.3. [2.4] PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico 
e cultural 

2.4.  [2.5 e 2.8] PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, 
da produção artística e do patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial 

2.5.  [2.6 e 2.7] PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade social 

Novo Indicador  2.6. PDI e política institucional para a modalidade EaD

Novo Indicador  2.7.  Estudo para implantação de polos EaD

Indicador  Excluído:  2.3. Coerência entre o PDI e as práticas de extensão

Indicador  Excluído:  2.9. Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações institucionais.



EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS [1/2]

PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO/TRANSFORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO  ACADÊMICA

3.1.  Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação 

3.2.  Políticas de Ensino e ações acadêmico-administrativas para cursos de pós-graduação lato sensu

[Indicador inexistente para processo de Credenciamento]

3.3.  Políticas de Ensino e ações acadêmico-administrativas para cursos de pós-graduação stricto sensu

[Indicador inexistente para processo de Credenciamento]

3.4.  Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou iniciação científica, a 
inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural 

3.5.  Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão 

3.6.  Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente

3.7.  Política institucional de acompanhamento dos egressos 



EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS [2/2]

PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO/TRANSFORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO  ACADÊMICA

3.8. Novo Indicador: Política institucional para internacionalização 

3.9. Comunicação da IES com a comunidade externa 

3.10. Comunicação da IES com a comunidade interna

3.11. Política de atendimento aos discentes 

3.12.Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em eventos [graduação e pós-
graduação]

Indicador excluído: 3.12. Atuação dos egressos no ambiente socioeconômico

Indicador excluído: 3.13. Inovação tecnológica e propriedade intelectual: coerência entre o PDI e as ações institucionais



EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO [1/2]

PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO/TRANSFORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO  ACADÊMICA

Novo Indicador  4.1. Titulação do corpo docente 

[Indicador inexistente para processo de Credenciamento]

4.2.  Política de capacitação docente e formação continuada

4.3.  Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo

Novo Indicador  4.4. Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores presenciais e a distância

4.5.  Processos de gestão institucional

Novo Indicador  4.6. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático

4.7. Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional

Novo Indicador  4.8. Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna 



EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO [2/2]

PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO/TRANSFORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO  ACADÊMICA

Indicador Excluído : 4.4. Sistema de Registro Acadêmico

Indicador Excluído : 4.7. Coerência entre Plano de Carreira e a Gestão do Corpo Docente

Indicador Excluído : 4.8. Coerência entre o Plano de Carreira e a Gestão do Corpo Técnico



EIXO 5: INFRAESTRUTURA [1/2]

PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO/TRANSFORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO  ACADÊMICA

5.1. Instalações administrativas 

5.2. Salas de aula 

5.3. Auditório(s) 

5.4. Salas de professores 

5.5. Espaços para atendimento aos discentes 

5.6. [5.16] Espaços de convivência e de alimentação 

5.7. [5,14] Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física 

5.8. [5.6] Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 

5.9. Bibliotecas: infraestrutura

5.10. [5.11] Bibliotecas: plano de atualização do acervo 

5.11. [5.12]  Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 



EIXO 5: INFRAESTRUTURA [2/2]

PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO/TRANSFORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO  ACADÊMICA

5.12. [5.8] Instalações sanitárias 

Novo Indicador 5.13. Estrutura dos polos EaD

Novo Indicador 5.14. Infraestrutura tecnológica 

INovo Indicador 5.15. Infraestrutura de execução e suporte 

Novo Indicador 5.16. Plano de expansão e atualização de equipamentos 

5.17. [5.13] Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação 

Novo Indicador  5.18. Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

Indicador Excluído : 5.7. Gabinetes para os professores com tempo integral

Indicador Excluído : 5.10. Biblioteca – Serviços e Informatização

Indicador Excluído : 5.15. Laboratórios para prática didática: serviços



DIMENSÃO 1:  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA [1/3]

PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO/RECONHECIMENTO /RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO  DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

1.1. [1.2] Políticas institucionais no âmbito do curso

1.2. [1.3] Objetivos do curso

1.3. [1.4] Perfil profissional do egresso

1.4. [1.5] Estrutura curricular

1.5. [1.6] Conteúdos curriculares

1.6. [1.7 e 1.8] Metodologia

1.7. [1.9 e 1.10] Estágio curricular supervisionado

1.8. [1.11] Estágio curricular supervisionado [relação com a rede de escolas da Educação Básica]

1.9. [1.13] Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática

1.10. [1.14] Atividades complementares

1.11. [1.15] Trabalho de Conclusão de Curso – TCC

1.12. [1.16] Apoio ao discente

1.13. [1.17] Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa



DIMENSÃO 1:  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA [2/3]

PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO/RECONHECIMENTO /RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO  DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

1.14. [1.18] Atividades de tutoria

Novo Indicador  1.15. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria

1.16. [1.19] Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC, no processo ensino-aprendizagem

Novo Indicador  1.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA

1.18. [1.20] Material didático

1.19. [1.22] Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem

1.20. [1.23] Número de vagas

1.21. [1.24] Integração com as redes públicas de ensino

1.22. [1.25 e 1.26] Integração do curso com o sistema local e regional de saúde – SUS

1.23 [1.27] Atividades práticas de ensino para áreas da saúde

1.24. [1.29] Atividades práticas de ensino para as Licenciaturas



DIMENSÃO 1:  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA [3/3]

PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO/RECONHECIMENTO /RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO  DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

Indicador Excluído 1.1 Contexto educacional

Indicador Excluído 1.12 Estágio curricular supervisionado: relação entre licenciandos, docentes e supervisores da rede de escolas da Educação Básica

Indicador Excluído 1.21 Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes.

Indicador Excluído 1.28 Atividades práticas de ensino para área da saúde

Indicador Excluído 1.30 Educação em saúde

Indicador Excluído 1.31 Gestão em saúde 

Indicador Excluído 1.32 Articulação entre a graduação em Medicina e os programas de residência próprios e/ou em parceria, conforme o PPC.

Indicador Excluído 1.33 Responsabilidade Social para os cursos da área da saúde

Indicador Excluído 1.34 Integração do curso com a comunidade locorregional

Indicador Excluído 1.35 Segurança do usuário do SUS

Indicador Excluído 1.36 Participação dos discentes no acompanhamento e na avaliação do PPC



DIMENSÃO 2:  CORPO DOCENTE E TUTORIAL [1/2]

PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO/RECONHECIMENTO /RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO  DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

2.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE

Novo Indicador  2.2. Equipe multidisciplinar

2.3. [2.2] Atuação do coordenador  [Indicador inexistente para processo de Autorização]

2.4. Regime de trabalho do coordenador de curso

2.5. [2.6 e 2.7] Corpo docente: titulação

2.6. [2.8] Regime de trabalho do corpo docente do curso

2.7. [2.9] Experiência profissional do docente [excluída a experiência no exercício da docência superior]

2.8. [2.11] Experiência no exercício da docência na educação básica

2.9. [2.12] Experiência no exercício da docência superior

Novo Indicador  2.10. Experiência no exercício da docência na educação a distância

Novo Indicador  2.11. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância

2.12. [2.13] Atuação do colegiado de curso ou equivalente



DIMENSÃO 2:  CORPO DOCENTE E TUTORIAL [2/2]

PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO/RECONHECIMENTO /RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO  DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

2.13. [2.15] Titulação e formação do corpo de tutores do curso

2.14. [2.16] Experiência do corpo de tutores em educação a distância

2.15. [2.17] Interação entre tutores [presenciais, quando for o caso, e a distância], docentes e coordenadores de curso EaD

2.16. [2.14] Produção científica, cultural, artística ou tecnológica

Indicador Excluído 2.1 Experiência profissional, de magistério superior e de gestão do Coordenador

Indicador Excluído 2.5 Carga horária de Coordenação de curso

Indicador Excluído 2.12 Relação entre o número de docentes e o número de vagas

Indicador Excluído 2.18 Responsabilidade docente pela supervisão da assistência

Indicador Excluído 2.19 Responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica

Indicador Excluído 2.20 Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente

Indicador Excluído 2.21 Mecanismos de fomento à integração entre docentes e preceptores na rede SUS.



DIMENSÃO 3: INFRAESTRUTURA [1/2]

PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO/RECONHECIMENTO /RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO  DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

3.1 Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral

3.2 Espaço de trabalho para o coordenador

3.3 Sala coletiva de professores

3.4 Salas de aula

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática

3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular – UC

3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular – UC

Novo Indicador 3.8 Laboratórios didáticos de formação básica

3.9 [3.9, 3.10 e 3.11] Laboratórios didáticos de formação específica

Novo Indicador 3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde

3.11 [3.20] Laboratórios de habilidades

Novo Indicador 3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados

3.13 [3.18] Biotérios

3.14 [3.12] Processo de controle de produção ou distribuição de material didático - logística



DIMENSÃO 3: INFRAESTRUTURA [2/2]

PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO/RECONHECIMENTO /RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO  DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

3.15 [3.13 e 3.14] Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais

3.16 [3.22] Comitê de Ética em Pesquisa – CEP [Indicador inexistente para processo de Autorização]

3.17 [3.23] Comitê de Ética na Utilização de Animais – CEUA 

[Indicador inexistente para processo de Autorização]

Novo Indicador 3.18 Ambientes profissionais vinculados ao curso

Indicador Excluído: 3.8 Periódicos especializados

Indicador Excluído: 3.15 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados

Indicador Excluído: 3.16 Sistema de referência e contrarreferência. 

Indicador Excluído: 3.17 Cenários de Prática e Redes de Atenção à Saúde

Indicador Excluído: 3.19 Laboratórios de ensino para a área da saúde

Indicador Excluído: 3.21 Protocolos de Experimentos



2.5

PDI E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E À RESPONSABILIDADE SOCIAL

Avalia se há alinhamento entre o PDI e as políticas institucionais 
para o desenvolvimento econômico e social, considerando a 
melhoria das condições de vida da população e as ações de inclusão 
e empreendedorismo, articulando os objetivos e valores da IES, e a 
promoção de ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras.

O PDI deve apresentar condições para que seja observada a articulação dos 
objetivos e valores da IES com a[as] Política[as] para o Desenvolvimento 
Econômico e Social, e as práticas de Responsabilidade Social, 
considerando:

A melhoria das condições de vida da população.

As ações de inclusão e empreendedorismo.

A promoção de ações exitosas ou inovadoras.

2.6

PDI E POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA A MODALIDADE EAD

Avalia se a política institucional para a modalidade a distância 
está articulada com o PDI e contempla o alinhamento da base 
tecnológica institucional com o projeto pedagógico da sua 
utilização, observando a formação pretendida para os discentes [na 
sede e nos pólos] e considerando as condições reais da localidade 
de oferta.

O PDI deve apresentar Políticas institucionais para a modalidade a 
distância e condições para que seja observado o alinhamento da base 
tecnológica institucional com o projeto pedagógico dos Cursos, 
considerando:

A formação pretendida para os discentes [na sede e nos pólos].

As condições reais da localidade de oferta.

2.7

ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLOS EAD

Avalia se o PDI apresenta estudo para implantação de polos EaD 
que considera sua distribuição geográfica e aspectos regionais 
sobre a população do ensino médio, a demanda por cursos 
superiores e a relação entre número de matriculados e de 
evadidos, bem como a contribuição do(s) curso(s) ofertado(s) para 
o desenvolvimento da comunidade e os indicadores estabelecidos 
no PNE vigente.

O PDI deve apresentar estudo para implantação de polos EaD, 
considerando:

A distribuição geográfica e aspectos regionais sobre a população do ensino 
médio, a demanda por cursos superiores e a relação entre número de 
matriculados e de evadidos;

A contribuição do(s) curso(s) ofertado(s) para o desenvolvimento da 
comunidade;

Os indicadores estabelecidos no PNE vigente.



ANÁLISE PRELIMINAR 

O preenchimento da Análise Preliminar no formulário eletrônico de avaliação é de 

responsabilidade dos avaliadores e deverá ser elaborada previamente à avaliação in loco. 

Quando necessário, estas informações deverão ser complementadas durante a visita.

A fonte de consulta para a elaboração da Análise Preliminar são as informações 

observadas no Formulário Eletrônico - FE, preenchido pela IES, o Relato Institucional -RI, 

as informações do Despacho Saneador emitido pela SERES.

Os requisitos legais e normativos foram inseridos nos critérios de análise específicos, na 

forma de atributos ou serão examinados por meio de aspectos abordados na análise 

preliminar de avaliação da IES.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES OBSERVADAS NO PROCESSO EM FUNÇÃO DO 
INSTRUMENTO



Para consolidar esforços em direção ao cumprimento das metas 12 e 13 

do PNE 2014-2024, o número de professores com pós-graduação stricto 

sensu e o aumento do número de doutores não podem ser ignorados pelo 

instrumento que tem demonstrado seu papel na indução da qualidade. 

Desta forma, foi adotado o Índice de Qualificação do Corpo Docente –

IQCD.

O IQCD não compõe o rol de indicadores dos instrumentos, portanto não 

impacta no cálculo dos indicadores e dos Eixos ou do CI - Conceito 

Institucional.



Eixo 2: Desenvolvimento Institucional [30 pontos]
Um PDI consistente, que reflita as estratégicas institucionais e que defina as políticas de 

ensino, de pesquisa e extensão e as demais dimensões indicadas no instrumento de 

avaliação. Políticas institucionais implicam a implementação de ações e apropriação 

pela comunidade acadêmica e da sociedade. 

Eixo 5: Infraestrutura Física [30 pontos]
Requer cumprimento de regras, especialmente, de acessibilidade. Uma infraestrutura 

que atenda às necessidades institucionais descritas no projeto institucional, as 

especificidades dos cursos e as demandas de aprendizado dos estudantes, certamente 

receberá uma boa avaliação.

EIXOS COM MAIOR PESO NA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Recredenciamento



Termos como institucional, atividades, atendimento, adequação, 

políticas, inovação e avaliação ganham relevância, complementados pelas 

referências ao PDI, registrados em cerca de 40 indicadores. 

A Instituição terá que demonstrar que há uma série de processos e atividades 

institucionalizadas.

Ao definir/revisar o PDI [fazendo parte desse documento o PPI] e os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos – PPCs, caberá à IES evidenciar que as atividades 

planejadas estejam inseridas no dia a dia da instituição.



Nesse sentido, os gestores de IES terão que conhecer, estudar e acompanhar os 

processos de avaliação para o credenciamento e recredenciamento institucional. 

O que se espera são resultados com evidências, participações e relatórios 

analíticos. A CPA precisa ser constituída por pessoas que conheçam o PDI e as 

políticas institucionais, que possuem posicionamento estratégico e capacidade de 

análise de dados e, obviamente, que observem o atendimento das questões legais 

previstas pelos instrumentos de avaliação.

A IES terá que priorizar o aprendizado e o atendimento aos alunos em diferentes 

dimensões. Os novos instrumentos de avaliação também indicam uma clara 

valorização dos processos de inovação. No instrumento de recredenciamento é 

citada em mais da metade dos indicadores.



Ganham relevância os processos de gestão na Coordenação de Curso e no NDE, 

com a geração de indicadores e a necessidade de adequação dos projetos à 

realidade e ao perfil institucional. Por isso, o alinhamento e a capacidade de 

execução das atividades propostas são importantes.

O que fica claro é que a IES com um PDI coerente, com estratégias alinhadas e 

capacidade de execução, será beneficiada no credenciamento e no 

recredenciamento institucional. 

As políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão presentes no PDI e as 

atividades acadêmico-administrativas delas decorrentes devem evidenciar que as 

políticas não se constituem em uma mera declaração de intenções.



Perfil do egresso ocupa um papel central na elaboração dos demais 

elementos do projeto pedagógico. Não se pode pensar em currículo sem ter 

presente o que se espera do egresso.

De modo geral o debate sobre o perfil do egresso não é priorizado. O novo 

instrumento induz às IES a representarem o perfil do egresso.

Da mesma forma, induz o vínculo com os empregadores. A proposta da 

empregabilidade está presente no novo instrumento. A IES que desenvolver 

projetos que respondam aos diferentes problemas da sociedade será 

beneficiada na avaliação, já que criará vínculos com a sociedade.



Políticas e Projeto de internacionalização

Investir tempo para elaborar um projeto de internacionalização contribuirá na 

formação de redes de cooperação e irá proporcionar a oportunidade de 

elaboração de projetos e atividades estruturadas a partir das referências 

internacionais.

Considerar a CPA e os processos de autoavaliação como prioridades

A constituição da CPA e a elaboração de um bom projeto de autoavaliação 

devem ser prioridades dos gestores. Os instrumentos de avaliação institucional 

requerem da IES bons relatórios, participação na elaboração dos processos de 

avaliação, divulgação e ações efetivas para a melhoria contínua. Ter uma CPA 

eficiente é um requisito para as IES que almejam CI 4 ou 5.



O que se espera são resultados com evidências, participações e relatórios 

analíticos. A CPA precisa ser constituída por pessoas que conheçam o PDI e as 

políticas institucionais, que possuem posicionamento estratégico e capacidade de 

análise de dados e, obviamente, que observem o atendimento das questões legais 

previstas pelos instrumentos de avaliação.Apresentar os pontos fortes e fracos da 

IES a toda a comunidade acadêmica e à sociedade civil organizada, com clareza e 

sinceridade, favorecerá a inovação e o aperfeiçoamento constante dos cursos e da 

instituição. 

Acredito que a alteração dos instrumentos possibilitem que as comissões de 

avaliadores e as IES possam lidar de forma mais precisa com as informações e com 

os critérios de análise voltados especificamente para o Ato autorizativo a que se 

destina cada avaliação, potencializando o trabalho das comissões e a qualidade 

das avaliações in loco.



Pra finalizar a conversa...

Procurador 
Educacional 
Institucional

Comissão 
Própria de 
Avaliação

+


