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Escolas com até 600 alunos iniciarão o processo de visitas in loco. Diretor do Inep prevê prazo 
de dois anos para encerrar todas as visitas. 
 
O diretor de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior no Inep, Dilvo Ristoff, responde às 
principais dúvidas das instituições: 
 
Ensino Superior - Quem são as pessoas que irão fazer parte da comissão avaliadora?  
 
A avaliação in loco de cursos e instituições é feita por docentes da educação superior, sendo 
que 87% desses docentes avaliadores têm o título de doutor e foram selecionados a partir de 
critérios estabelecidos pela Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA). No 
processo de seleção foram considerados 42 indicadores que buscam valorizar a competência 
técnica, a história acadêmica, a experiência administrativa do professor , entre outros.  
 
Ensino Superior - Quantos avaliadores serão capacitados no total e quantos vão fazer parte de 
cada equipe de visita?  
 
O novo banco de avaliadores, somados os avaliadores de cursos e de instituições, está 
constituído por 13,5 mil docentes. As comissões de curso terão dois avaliadores e as 
comissões de avaliação de instituições terão no mínimo três e no máximo oito, dependendo do 
tamanho da instituição.  
 
Ensino Superior - Haverá tempo suficiente para capacitar todos esses avaliadores? 
 
Até agosto, todos os 13,5 mil avaliadores do BASis estarão capacitados. No momento, após 
dois meses de capacitação, são mais de 2,5 mil docentes capacitados, o que representa 
quantitativamente bem mais do que a quantidade no banco antigo. É claro que alguns 
docentes poderão ter dificuldades para participar das capacitações em certas datas, mas trata-
se de um número pequeno, sem impacto sobre o todo. O plano de capacitação está sendo 
seguido à risca e vamos perseguir a meta de capacitar todos os integrantes do BASis até 
agosto.  
 
Ensino Superior - As faculdades temem que a capacitação falhe em formar pessoas preparadas 
para avaliar as instituições de acordo com a missão de cada uma, temem que os avaliadores 
venham com olhar crítico e punitivo e não preparados para apontar erros e ajudar a encontrar 
caminhos. O temor tem razão de ser?  
 
Não, não tem razão de ser. Uma das preocupações do Sinaes está em reconhecer e respeitar a 
identidade das instituições. Por isso mesmo, a peça fundamental que norteia toda a avaliação 
institucional no âmbito do Sinaes é o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no qual a 
instituição declara a sua missão, o que é e o que pretende ser, assim como a peça-chave no 
âmbito do curso é o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Os indicadores dos instrumentos estão 
construídos de forma a respeitar essa identidade e os avaliadores são capacitados para fazer a 
aplicação dos instrumentos dentro dessa lógica.  
 
Quanto ao temor de que a avaliação seja punitiva: a avaliação tem forte poder formativo. 
Cada comissão que atribuir uma nota 1 ou 2 a uma dimensão avaliada deve identificar os 
pontos fracos; cada comissão que atribuir nota 4 ou 5 deve identificar os pontos fortes. Além 
disso, ao final, a comissão deve fazer recomendações.  É claro que o uso dos resultados no 
processo regulatório (autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento, 
credenciamento e recredenciamento) é uma exigência legal.   Mesmo aqui, no entanto, o 
princípio formativo está contemplado na idéia de protocolo de compromisso a ser assinado 
pelo MEC e pela instituição, em casos de deficiências consideradas graves.  
 



Ensino Superior - Os indicadores de avaliação são iguais para todas as instituições de ensino 
superior ou são diferentes porque se avalia a coerência entre a proposta institucional e a sua 
realização?  
 
O instrumento [questionário de avaliação] é único, mas cada tipo de instituição tem um 
conjunto de indicadores que só são aplicáveis a elas. Por exemplo, uma faculdade não será 
avaliada em função de indicadores de pesquisa, mas uma universidade sim.  
 
Ensino Superior - Há uma lista de indicadores que obrigatoriamente devem ser atendidos? Há 
uma lista de indicadores somente desejáveis? Existe essa escala?  
 
Há nos instrumentos um conjunto de indicadores que têm por objetivo identificar evidências 
concretas que caracterizam a realidade institucional. Esses indicadores são avaliados, um a 
um, de acordo com critérios estabelecidos, o que em última análise nos permite dizer se um 
curso é muito bom, bom ou muito fraco.  
 
Entre esses indicadores há alguns considerados imprescindíveis, isto é, necessários para que a 
própria avaliação possa acontecer (exemplo: existência de PDI, cumprimento da lei em relação 
ao quadro docente, coerência do currículo do curso com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
etc.). Há também indicadores NSA, ou seja, que não se aplicam a certos cursos ou tipos de 
instituições.   
 
Ensino Superior - Quando as visitas de avaliação começam a ser feitas nas primeiras 
instituições de ensino superior?  
 
Em maio iniciaremos as avaliações de curso e em junho as institucionais.  
 
Ensino Superior - Há algum critério para escolher essa ordem?  
 
Funcionará assim: os cursos que fizeram o Enade em 2004 terão avaliação in loco em 2007; os 
cursos que fizeram o Enade em 2005 terão avaliação in loco em 2008, os cursos que fizeram o 
Enade em 2006 terão avaliação in loco em 2009. É importante observar que em 2007 o grupo 
que fez o Enade em 2004 será submetido ao Exame outra vez, coincidindo, portanto, a 
avaliação in loco com o ano de aplicação do Exame.  
 
Quanto à avaliação institucional: ela será feita nos próximos dois anos, iniciando-se o processo 
com as instituições menores (com até 600 alunos). As avaliações de entrada no sistema 
(credenciamento, primeiro reconhecimento e autorização), no entanto, seguem cronograma 
próprio, ditado pelo processo regulatório. Esses critérios estão mais detalhados na Portaria 
Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2007.  
 
Ensino Superior - Qual é o prazo final estimado para que todas as visitas tenham sido 
realizadas?  
 
As avaliações in loco de curso serão realizadas entre 2007 e 2009. As avaliações in loco das 
instituições serão realizadas em 2007 e 2008 e a avaliação dos pólos de educação a distância 
entre 2007 e 2009.  
 
Ensino Superior - Quantas instituições serão avaliadas? 
 
Estão previstas avaliações de cerca de 1.000 instituições e cerca de 2.200 cursos em 2007. 
Além dessas avaliações previstas no Ciclo do Sinaes, temos as avaliações de pólos de 
instituições que oferecem cursos a distância (o número de pólos ainda está em processo de 
definição, em função das novas exigências) e as avaliações de entrada no sistema e de 
primeiros reconhecimentos, que, como já destaquei, seguem calendário próprio.  
 
 
 



Ensino Superior - Como se inscrever para receber a visita de avaliação (ainda é possível usar o 
Sistema Sapiens ou apenas o e-Mec)? 
 
Todas as inscrições devem ser feitas pelo e-Mec.   
 
Ensino Superior - O que deve fazer a instituição que solicitou avaliação institucional pelo 
Sistema Sapiens antes das Portarias Normativas MEC nº 1 e nº 6/ 2007? É necessário pedir 
novamente pelo e-mec?  
 
Os processos protocolizados no Sapiens tramitarão no Sapiens. Os novos devem ser 
protocolizados no e-mec. 
 
Ensino Superior - No e-mec, o número de páginas do PDI será limitado, antes era indefinido. 
Como as instituições de ensino superior vão fazer para inserir seus documentos, que 
normalmente têm mais do que as 15 páginas, no limite atual? 
 
A idéia é garantir que o PDI contenha todos e apenas os elementos essenciais, o que pode ser 
feito no espaço disponibilizado no sistema.  
 
Ensino Superior - O que acontece com a instituição de ensino superior que não se inscrever 
para receber a visita de avaliação dentro do prazo? 
 
Ela não será avaliada. E se não for avaliada, não terá o que exige a lei, isto é, o referencial 
básico necessário para o seu processo regulatório. Isso significa que a instituição não poderá 
ser credenciada ou que o curso não poderá ser reconhecido ou ter seu reconhecimento 
renovado.   Portanto, inscrever-se para receber a visita é fundamental.  
 
Ensino Superior - As instituições afirmam que enviaram o relatório da auto-avaliação na data 
solicitada pelo MEC e ainda não receberam retorno. Quando terão acesso à análise desse 
relatório?  
 
Os relatórios de auto-avaliação serão lidos e apreciados pela Comissão de Avaliação 
Institucional por ocasião da visita às respectivas instituições de ensino superior e serão, por 
isso, junto com o PDI, material básico para o diálogo entre a instituição e a comissão externa. 
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