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Formulário Eletrônico do INEP - FE 
Baseado no Instrumento de Avaliação de Cursos (v. ago. 2015) 

Os formulários eletrônicos (FE) de avaliação do INEP são liberados no sistema e-MEC 
quando da tramitação do processo de autorização, reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso para aquele órgão e por ocasião da inclusão do processo no cronograma 
de avaliação externa. 

Em conformidade com a Portaria Normativa 40 de 2007, as IES têm o prazo de 15 dias após 
a liberação do formulário no sistema e-MEC para concluir as respostas e processar seu envio no 

sistema e-MEC. O não cumprimento a este prazo acarreta o arquivamento do processo. 

Alguns dos dados solicitados no FE constam do PPC, contudo o campo para resposta 
é bastante reduzido, permitindo apenas a inclusão de 4.000 (quatro mil) caracteres, 
incluídos aí pontos, acentos, cedilhas, etc.; com essa restrição torna-se necessário que as 
coordenações elaborem textos diretos e sucintos às perguntas formuladas no FE. 

Por outro lado, diversas outras respostas demandam algum trabalho e esforço de 
elaboração pela coordenação para reunir informações que em geral, estão dispersas pelos 
departamentos da Instituição ou na implementação das atividades do PPC.  

O preenchimento do FE, contudo, deve ser entendido como um primeiro passo para a 

avaliação externa, pois são nas informações nele depositadas que os avaliadores tomarão um 
melhor contato inicial com a realidade da instituição, tendo em vista os indicadores do instrumento 
de avaliação externa. 

O seu preenchimento deve extrapolar os limites do cumprimento do rito burocrático 
do processo meramente administrativo e expressar o resultado de uma reflexão interna 
sobre as condições de oferecimento do curso em conformidade com as dimensões e 
indicadores estabelecidos pelos instrumentos de avaliação do SINAES. 

A Lei do SINAES programou um sistema de regulação cíclico e os cursos precisam passar 
por avaliações externas de tempos em tempos para obter a renovação de seus atos regulatórios. 

Assim, orientamos às coordenações de cursos que envolvam seus Núcleos Docentes 
Estruturantes - NDE na produção de rotinas de manutenção das informações solicitadas no FE 

sempre atualizadas, preferencialmente pela condução de autoavaliações programadas com base nas 
dimensões e indicadores dos instrumentos de avaliação de cursos.  

Entretanto, como as dimensões avaliativas contemplam indicadores que objetivam avaliar o 
PPC, a situação docente e também questões relacionadas a infraestrutura física de oferecimento do 
curso, esse é um trabalho que exige atuação síncrona, não apenas dos docentes do NDE, mas passa 

também pelo envolvimento direto de: departamentos de ensino fornecedores do curso, direção de 
unidades de ensino e de apoio, das Comissões de Avaliação Locais – CALs. 
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Figura 1: Tela e-MEC do Formulário Eletrônico do INEP (resumida) 

1. Dimensão: Organização Didático-Pedagógica 

Fontes de Consulta: Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC), Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas 
Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo Nacional dos 
Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Regulamento da Graduação, 
Regulamentação complementar das atividades acadêmicas do curso. Programas e Projetos 
da PROAES, Programas e Projetos da PROGRAD, Sistema de Avaliação Institucional – SAI, 
Comissão Própria de Autoavaliação – CPA, Comissão de Avaliação Local. 

1.1. Contexto educacional 

 Informar de modo claro e objetivo, preferencialmente quantificável, as demandas efetivas 
de natureza econômica, social, cultural, política e ambiental que justificam o oferecimento do curso 

na comunidade ou região geográfica em que se insere.  

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 

 Descrever as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (estas últimas, 
quando for o caso) constantes no PDI, apresentando as condições ou grau de institucionalização 
destas e explicitando os mecanismos de sua implantação no âmbito do curso. 

1.3. Objetivos do curso 

 Apresentar os objetivos a serem alcançados pelo curso, explicitando a sua coerência e 

articulação, em uma análise sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, 
estrutura curricular e contexto educacional.  
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1.4. Perfil profissional do egresso 

 Apresentar as competências do egresso que constituem o seu perfil profissional, 
articuladas aos objetivos do curso, ao contexto educacional e tendo em vista as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, se houver. 

1.5. Estrutura curricular 

Apresentar de forma resumida a estrutura de oferecimento dos conteúdos disciplinares, 

informando a participação relativa da carga horária no currículo dos componentes obrigatórios, 
optativos, eletivos e complementares, também os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, 

acessibilidade pedagógica e atitudinal, carga horária total (em horas), articulação da teoria com a 
prática bem como as cargas horárias destinadas a teoria e prática e, nos casos de cursos a distância, 
mecanismos de familiarização com essa modalidade. 

 Explicitar também os aspectos relacionados à pesquisa e à extensão, caso estejam 
contempladas no PPC. 

 Devido ao diminuto espaço para resposta (4.000 caracteres), não se recomenda 
elencar nomes de disciplinas e cargas horárias destas, mas apenas apresentar dados 
relativos relacionados à composição do currículo conforme orientações acima. 

 � Evitar neste item maiores aprofundamentos em relação aos conteúdos curriculares, 

metodologia, estágio supervisionado, TCC e ACS, pois estes indicadores serão explorados mais 

detalhadamente em indicadores subsequentes. 

1.6. Conteúdos curriculares 

Descrever como o desenvolvimento dos conteúdos curriculares elencados nas disciplinas 
durante o curso garantirá ou visam garantir o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, 
tendo em vista objetivamente os aspectos: atualização desses conteúdos1, acessibilidade2, 

adequação das cargas horárias (em horas), adequação da bibliografia, abordagem de conteúdos 
pertinentes às políticas de educação ambiental, 3 de educação em direitos humanos e de educação 
das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

1.7. Metodologia 

NSA para os cursos de MEDICINA. 

Discorrer sobre os instrumentos acadêmico-pedagógicos disponibilizados a docentes e 

discentes do curso na abordagem do programa do curso, os métodos ativos de ensino-
aprendizagem que privilegiam o desenvolvimento de capacidades críticas e reflexivas na prática 
acadêmico-profissional, sempre levando em consideração a integração de ensino, pesquisa e 

extensão, as diretrizes curriculares do curso, os objetivos do curso e o perfil do egresso, inclusive 
em relação aos aspectos referentes à acessibilidade pedagógica e atitudinal. 

1.8. Estágio curricular supervisionado 

                                                           

1 Considerar a política adotada pelos colegiados/NDEs utilizada para garantir a atualização dos conteúdos curriculares ao 
longo do tempo. 

2 Neste caso a acessibilidade não deve ser entendida apenas atendimento às demandas de portadores de necessidade 
especiais. Também isso. Porém, deve ser entendida como as disciplinas são oferecidas para atender os estudantes de forma 
mais ampla e completa. 

3 Verificar sua adequação na normalização apresentada nos requisitos legais ao fim desse orientador. 
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Obrigatório para os cursos que contemplam estágio curricular supervisionado no PPC ou 
nas DCNs. 

NSA para os cursos de MEDICINA e demais cursos não atingidos pela condição anterior. 

Explicitar se o estágio supervisionado é ou não obrigatório no curso e em que 
condições é oferecido e realizado, apresentando, objetivamente, os aspectos: carga horária, 
previsão/existência de convênios, formas de apresentação, orientação, supervisão e coordenação. 

Apresentar, resumidamente, as condições em que se dá a prática profissional no âmbito do 
curso, bem como as normas para sua realização no ambiente interno ou externo. 

É recomendável que se informe a existência neste item do instrumento regulador ou 
regulamento de estágio curricular supervisionado devidamente aprovado em colegiado do curso. 

1.9. Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação 
Básica 

Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

DEVE SER PREENCHIDO APENAS POR CURSOS DE LICENCIATURA 

Informar o nível ou condição em que se encontra regulamentado 
/implantado/institucionalizado o estágio supervisionado da licenciatura, e ainda como se dá ou se 
promove a relação dessa implantação com a rede local de educação básica. 

Explicitar como se dá o acompanhamento (orientação docente) nas atividades de campo e 
práticas ao longo do ano letivo; como se exprime efetivamente a vivência da realidade escolar, 

incluindo a participação destes em conselhos de classe e reunião de professores. 

É recomendável que se informe a existência de convênios com as redes pública e privada 

de educação e como esses convênios contribuem para a implantação, institucionalização e 
acompanhamento das atividades práticas. 

1.10. Estágio curricular supervisionado – relação entre licenciandos, docentes e 
supervisores da rede de escolas da Educação Básica 

Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

DEVE SER PREENCHIDO APENAS POR CURSOS DE LICENCIATURA 

Apresentar os aspectos relevantes, devidamente regulamentados 

/implantados/institucionalizados, que configuram a articulação entre docentes da IES, estudantes 
licenciandos e docentes da Educação Básica, incluindo o supervisor de estágio, bem como o 
acompanhamento/participação do estudante licenciando em atividades de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da Educação Básica. 

Expor a como se dá a participação dos docentes da Educação Básica no processo de 

orientação/formação dos licenciados do curso. 

1.11. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática 

Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

DEVE SER PREENCHIDO APENAS POR CURSOS DE LICENCIATURA  
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Expor a relação teoria e pratica do estágio supervisionado, considerando a articulação 
entre o currículo do curso e aspectos práticos da Educação Básica; embasamento teórico das 

atividades planejadas/desenvolvidas no campo da prática; reflexão teórica acerca de situações 
vivenciadas pelos licenciados em contextos de educação formal e não formal; produção acadêmica 
que articule a teoria estudada e a prática vivenciada. 

Apresentar, o quanto possível, a regulamentação pertinente e o grau em que se encontram 
implantados e devidamente institucionalizados os aspectos apontados. 

1.12. Atividades complementares 

Obrigatório para os cursos que contemplam Atividades Complementares no PPC ou nas 
DCNs. 

NSA para os demais cursos não atingidos pela condição anterior. 

Explicitar se as atividades complementares são ou não obrigatórias no curso e em que 

condições são oferecidas e realizadas. 

 Apresentar, resumidamente, as condições de oferecimento das atividades complementares 

no curso, abordando objetivamente os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas 
de aproveitamento. 

É recomendável que se informe a existência neste item do instrumento regulador ou 
regulamento de ACs devidamente aprovado em colegiado do curso. 

1.13. Trabalho de conclusão de curso (TCC) 

Obrigatório para os cursos que contemplam TCC no PPC ou nas DCN. 

NSA para os cursos não atingidos pela condição anterior. 

Explicitar se o TCC é ou não obrigatório na matriz curricular e se sua realização 

constará da integralização da carga horária total do curso. Explicitar objetivamente os aspectos: 
carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação. 

Espera-se que sejam apresentados mecanismos efetivos de acompanhamento e de 
cumprimento do trabalho de conclusão de curso, meios de divulgação do TCC, relação esperada 
aluno/professor na orientação do TCC. 

É recomendável que se informe a existência neste item do instrumento regulador ou 

regulamento de TCC devidamente aprovado em colegiado do curso. 

1.14. Apoio ao discente 

Apresentar e discorrer, brevemente, sobre normas, programas extraclasse, projetos 
institucionais ou específicos no âmbito do curso que visem oferecer ao aluno maiores condições 
de aproveitamento dos estudos, nivelamento, redução da evasão, apoio psicológico, social 
e/ou econômico ou de acessibilidade, não computadas como atividades complementares. 

Apresentar os programas de apoio existentes ou fomento à participação em centros 

acadêmicos e em intercâmbios, consubstanciado em dados. 

1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 
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 Explicitar os mecanismos de acompanhamento acadêmico-administrativos, em decorrência 
das autoavaliações4 e das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito 

do curso/unidade/instituição, previstas e/ou implantadas. 

Este indicador é exclusivamente relativo aos processos e mecanismos de ordem administrativa 

ou acadêmica adotados para avaliar o desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos cursos ao 
longo dos ciclos avaliativos do SINAES. 

 Espera-se que sejam apresentados os meios efetivos que os NDEs, CAL5 ou Direção de 
Unidade se utilizam ou planejam utilizar para incorporar os dados produzidos pelos resultados do 
ENADE, CPC e Avaliações Externas, quando disponíveis, além da utilização dos dados de outros 

mecanismos de avaliação internos como os dados do SAI – Sistema de Avaliação Interna mantido 
pela CPA; ou ainda dados relevantes provenientes dos Relatórios Produzidos pela autoavaliação 

institucional; ou mesmo outros obtidos em processos de autoavaliação internos dos cursos. 

� Ações propostas ou implementadas a partir da autorreflexão originária da resposta a este 

formulário eletrônico de avaliação podem e devem ser incluídas, quando existentes.  

Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem não devem ser 

abordados neste item, pois serão explorados de modo especifico em item subsequente. 

 

1.16. Atividades de tutoria 

Obrigatório para cursos à distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da 
carga horária total do curso na modalidade à distância, conforme portaria 4.059 de 10 de 
dezembro de 2004. Cursos não Reconhecidos ou que não se utilizam de disciplinas à distância 
na integralização de seus currículos NÃO DEVEM PREENCHER ESTE INDICADOR. 

 Apresentar como se dá e é oferecida a ação de tutoria no âmbito dos cursos/componentes 
curriculares oferecidos à distância, tendo em vistas as demandas didático-pedagógicas 
estabelecidas no projeto do curso. 

 Os cursos presenciais que não ofertam disciplinas à distância em conformidade com 
a Portaria 4.059, de 10 de dezembro de 2004, devem explicitar essa condição de modo claro 
e objetivo. 

ATENÇÃO: A DISCIPLINA LIBRAS É PREDOMINANTEMENTE OFERECIDA A DISTÃNCIA. 

1.17. Tecnologias de informação e comunicação - TICs - no processo ensino-
aprendizagem 

 Explicitar a ocorrência ou não da utilização de TICs, no processo de ensino-aprendizagem, 
apresentando como se dá, levando-se em conta a execução do projeto pedagógico e a garantia da 
acessibilidade no domínio das TICs. 

                                                           

4 Considerar como autoavaliação não apenas os processos e mecanismos restritos ao PPC do curso, mas sob uma perspectiva 
mais abrangente, institucional o qual observe, inclusive e principalmente, as indicações dos Relatórios de Autoavaliação 
Institucional, produzidos pela CPA e/ou CAL da unidade a qual se vincula o curso. 

5 Comissão de Avaliação local – CAL. É o órgão vinculado a Unidade e subordinado a Comissão de Própria de Avaliação – CPA, 
que se responsabiliza pelos procedimentos de autoavaliação no âmbito da unidade acadêmica. 
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 É desejável que se destaque a existência e disponibilidade da Ferramenta Institucional 
Conexão UFF, mesmo que essa ferramenta não seja utilizada pelo conjunto do curso.  

 São consideradas Tecnologias de informação e comunicação: as redes sociais como o 

Facebook, Twitter, Conexão UFF, YouTube, entre outras. 

1.18. Material didático institucional 

NSA para cursos presenciais que não contemplam material didático institucional no PPC, obrigatório 

para cursos à distância. 

Para fins de autorização, considerar o material didático disponibilizado para o primeiro ano do curso, 

se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas. 

 Explicitar a necessidade/ocorrência ou não da utilização de material didático institucional 

no processo de ensino-aprendizagem do curso, apresentando como se dá sua concepção, 
elaboração, distribuição e utilização, tendo em vista os aspectos abrangência, bibliografia adequada 
às exigências da formação, aprofundamento, coerência teórica e acessibilidade6. 

1.19. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 

NSA para cursos presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e 

estudantes no PPC. 

 Obrigatório para cursos à distância. 

 Explicitar a ocorrência ou não da utilização de mecanismos de interação7 entre docentes, 
tutores e estudantes no âmbito do curso. 

 No caso de utilização de mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes, 
apresentar como esses mecanismos atendem às propostas do curso. 

1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 Apresentar os procedimentos de avaliação de ensino-aprendizagem adotados no âmbito do 

curso, tendo em vista a concepção metodológica do curso definida no seu Projeto Pedagógico do 
Curso – PPC, articuladamente às normas institucionais existentes sobre o tema no regulamento da 
graduação.  

Espera-se que sejam apresentados os mecanismos objetivos de avaliação do estudante, 

estabelecidos nos regulamentos formais acrescidos de eventuais mecanismos complementares 
estabelecidos no PPC. 

� Não se deve confundir esse indicador com mecanismo de autoavaliação do curso abordado 

em outro item.  

1.21. Número de vagas 

 Apresentar o número de vagas oferecidas e ocupadas no âmbito do curso, bem como as 
vagas ociosas.  

                                                           

6 Neste item, a acessibilidade deve ser entendida no âmbito pedagógico e também quanto à previsão do atendimento de 
estudantes com necessidades especiais como deficiências visuais, auditivas e motoras. 

7 Considerar como mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes as formas ou ferramentas de interação 
utilizadas para aproximar essas partes, sejam elas tecnológicas ou não. São exemplos, não únicos: Chats, salas de discussão 
virtual, seminários presenciais  ou teleconferências, etc. 
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 Preferencialmente apresentar os dados por turma/período, totalizando-os ao final. 

 � Para a avaliação o relevante é a relação do quantitativo de vagas oferecidas versus 

docentes e infraestrutura. Não obstante, manter controlado e dispor o quantitativo de vagas ociosas 

pode ajudar a justificar eventuais deficiências na relação das vagas x docentes x infraestrutura ou 

desenhar um melhor o quadro geral do curso oferecido.  

  Para os cursos de Medicina, considerar também: disponibilidade de serviços 
assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, com capacidade de absorção de um 

número de alunos equivalente a matrícula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos 
na(s) unidade(s) hospitalar(es) própria(s) ou conveniada(s) para cada vaga oferecida no vestibular 
do curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e 

secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto a referir casos que 
necessitem cuidados especializados 

1.22. Integração com as redes públicas de ensino 

Obrigatório para as Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam integração com as 

redes públicas de ensino no PPC 

 Apresentar ações ou convênios existentes que promovam integração com as escolas da 

educação básica das redes públicas de ensino, informando sua abrangência e como se consolida.  

 Espera-se que sejam apresentados mecanismos de acompanhamento dos estudantes 

licenciandos junto aos convênios firmados com as redes de ensino de modo a promover integração 
efetiva entre as partes. 

1.23. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS – relação 
alunos/docente 

Obrigatório para os cursos de MEDICINA e demais cursos da área da saúde que contemplam no 

PPC a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. 

NSA para os demais cursos. 

Apresentar os mecanismos através dos quais se dá a integração do curso com o sistema de 

saúde local e regional/SUS, em consonância com as DCNs, explicitando os convênios existentes 
(COPAES) e a garantia do atendimento aos princípios éticos da formação e atuação profissional. 

Informar a relação alunos/docente ou preceptor em cada cenário de prática com 
atendimento clínico. 

 

1.24. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS –relação 
alunos/usuário 

Obrigatório para o curso de Medicina, e demais cursos da área da saúde que contemplam no 

PPC a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. 

NSA para os demais cursos.  

Apresentar os mecanismos através dos quais se dá a integração do curso com o sistema de 

saúde local e regional/SUS, em consonância com as DCNs, explicitando os convênios existentes 
(COPAES) e a garantia do atendimento aos princípios éticos da formação e atuação profissional. 

Informar a relação alunos do curso/usuário do SUS. 
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1.25. Atividades práticas de ensino 

Exclusivo para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos  

 Apresentar as atividades práticas de ensino existentes, conforme as DCNs, explicitando 

objetivamente os aspectos: formação generalista, priorização das situações de saúde e agravos de 
maior prevalência, ênfase no ensino voltado aos cuidados integrais em saúde e à atuação 
interprofissional. 

Apresentar a regulamentação dessas atividades. 

1.26. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 

Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos  

 Informar como se dá a previsão/implantação das atividades práticas de ensino, conforme 
as DCNs do curso, explicitando objetivamente os aspectos: formação generalista, supervisão de 

atividades de integração entre ensino-serviço-comunidade por docentes, bem como a atuação 
interprofissional. 

 Apresentar a regulamentação dessas atividades. 

1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas 

Obrigatório para Licenciaturas, NSA para os demais cursos  

Informar como estão previstas/implantadas as atividades práticas de ensino e em 

conformidade às Diretrizes Curriculares da Educação Básica, da Formação de Professores e da área 
de conhecimento da Licenciatura. 

Apresentar a regulamentação dessas atividades. 

2. Dimensão: Corpo Docente e Tutorial  

Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Plano de Desenvolvimento Institucional, 
Políticas de Formação Docente, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC, 
Documentação Comprobatória e Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, 
quando couber, Regulamentação Complementar do Curso. Diário Oficial da União, 
Departamentos de ensino, Colegiado e NDE do curso, Portal da Transparência, Plataforma 

Lattes CNPq. 

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

Não se aplica (NSA) para cursos sequenciais 

 Explicitar objetivamente se existe ou não, se está em funcionamento no curso um NDE e se 
sua regulamentação no âmbito do curso foi efetivada pelo colegiado. 

 Explicar, caso inexista, as razões para tal e que ações o curso está adotando na direção de 
sua composição ou se existe algum organismo similar ou substituto. 

Apresentar como se dá a atuação e funcionamento regulamentado do NDE do curso, tendo 
em vista, objetivamente, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do 

PPC. 

É desejável indicar as principais contribuições efetivadas no desenvolvimento do PPC 

oriundas das atividades regulares do NDE. 
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� O NDE é uma exigência instituída na UFF em 16 de novembro de 2011 através da Resolução CEP 

526/2011 e deve obrigatoriamente estar devidamente regulamentado em nível do curso, 

implantado e funcionando institucionalizadamente no curso por ocasião da avaliação. 

2.2. Atuação do(a) coordenador(a) 

 Apresentar a atuação do coordenador no âmbito do curso, tendo em vista, objetivamente, os 
aspectos: tempo dedicado exclusivamente à gestão do curso, relação com os docentes e discentes e 
representatividade no colegiado e NDE do curso. 

2.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) 
coordenador (a) 

Para casos de CST, as experiências de gestão acadêmica dos coordenadores de curso em nível técnico - 

Ensino Básico - também podem ser consideradas, englobando todos os setores envolvidos com ensino, 

pesquisa e extensão, em qualquer nível  

 Informar individualmente, em anos, o tempo de experiência do coordenador do curso com o 
magistério superior e o tempo com a gestão acadêmica. 

 Deve-se, preferencialmente e quando possível, enfatizar a experiência profissional do 

Coordenador do Curso que corrobore o domínio da legislação educacional e de tecnologias 
educacionais coerentes com o desenvolvimento científico na área de educação e gestão de 
processos/projetos de mudança curricular. 

2.4. Regime de trabalho do(a) coordenador(a) do curso 

Obrigatório para cursos presenciais, NSA para cursos à distância. 

 Apresentar o regime de trabalho semanal do coordenador, se Integral (40 h), Parcial (20h) ou 
horista, indicando o percentual deste dedicado exclusivamente às atividades de coordenação do 

curso, bem como estabelecendo uma relação com o número de vagas autorizadas do curso. 

2.5. Carga horária de coordenação de curso 

Obrigatório para cursos à distância, NSA para cursos presenciais. 

 Informar a carga horária semanal exclusivamente destinada à gestão do curso, estabelecendo 
uma relação com o número de vagas autorizadas do curso. 

2.6. Titulação do corpo docente do curso 

Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou 

dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas 

 Expor em números absolutos e/ou relativos os quantitativos de docentes por titulação stricto 

sensu, lato sensu e/ou graduação. 

 Destacar a existência de docentes apenas graduados do quadro efetivo, justificando a sua 
vinculação e manutenção nessa condição no corpo docente do curso. 

ATENÇÃO: Docentes temporários graduados não devem ser considerados, principalmente se não 

houver certeza da manutenção do contrato por ocasião da avaliação. 

2.7. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 

Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou 

dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas 
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 Informar em números absolutos e relativos, tendo em vista o total de docentes vinculados ao 
curso, o quantitativo de doutores vinculados ao curso. 

2.8. Regime de trabalho do corpo docente do curso 

Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou 

dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas 

 Apresentar em números absolutos e relativos os quantitativos de docentes por regime de 

trabalho (integral, parcial ou horista). 

2.9. Experiência profissional do corpo docente 

Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou 

dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas 

NSA para docentes egressos de cursos de licenciatura 

 Apresentar em números absolutos e/ou relativos os quantitativos de docentes com 
experiência profissional em sua área de atuação docente (excluídas as atividades de magistério 

superior) de pelo menos 2 anos para bacharelados e 3 anos para CST. 

� Considerar para efeitos de experiência profissional toda aquela atividade exercida pelos docentes 

fora do magistério, diretamente ligada à área de atuação docente no curso.  

� Para efeito deste indicador a pesquisa pode ser considerada experiência profissional, mas não 
exclui a relevância de outras atividades profissionais exercidas pelos docentes em sua área 
de atuação.  

2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica 

Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para os dois primeiros anos do curso 

Obrigatório para cursos de Licenciatura e CST, NSA para os demais cursos 

 Apresentar em números absolutos e/ou relativos os quantitativos de docentes com 
experiência no exercício da docência na educação básica de pelo menos 3 anos. 

2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente 

Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou 

dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas 

 Apresentar em números absolutos e relativos os quantitativos de docentes com ou sem 
experiência anterior no magistério superior. 

2.12. Relação entre o número de docentes e o número de vagas 

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos à distância. 

 Informar o quantitativo total de vagas existentes dividido pelo quantitativo total de docentes 
em atuação no curso em regime de 40 horas semanais. 

ATENÇÃO: O quantitativo de docentes que deve ser levado em conta é o total de docentes 

efetivamente empregados na integralização normal do curso, INDEPENDENTEMENTE, do 

departamento de ensino aos quais estejam vinculados. 

A avaliação é exclusivamente do curso e não do departamento de ensino 

2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 
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 Apontar os documentos formais que apresentem as normas de funcionamento do colegiado 
do curso. 

Expor, sucintamente, a composição e normas institucionais de funcionamento do colegiado 
do curso, tendo em vista, objetivamente, os aspectos: representatividade dos segmentos, 
periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões. 

2.14. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica  

Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou 

dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas 

 Apresentar de modo relativo ao total de docentes o percentual daqueles que apresentaram 

nos últimos três anos: mais de 9 produções acadêmicas publicadas; entre 7 e 9 produções 
acadêmicas publicadas; entre 4 e 6 produções acadêmicas publicadas; entre 1 e 3 produções 

acadêmicas publicadas; nenhuma produção acadêmica publicada. 

2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso  

Para fins de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas 

Obrigatório para cursos à distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da 

carga horária total do curso na modalidade à distância, conforme Portaria 4.059/2004. 

NSA para cursos presenciais que não ofertam disciplinas à distância. 

ATENÇÃO: A DISCIPLINA LIBRAS É PREDOMINANTEMENTE OFERECIDA A DISTÃNCIA. (CEAD) 

 Expor em números absolutos e/ou relativos os quantitativos de tutores por titulação 
(graduação, lato sensu e stricto sensu). 

 Apresentar em números absolutos e/ou relativos os quantitativos de tutores graduados na 
mesma área de formação em que se situa o curso. 

2.16. Experiência do corpo de tutores em educação à distância 

Para fins de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas 

Obrigatório para cursos à distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da 

carga horária total do curso na modalidade à distância, conforme Portaria 4.059/2004. 

NSA para cursos presenciais que não ofertam disciplinas à distância. 

ATENÇÃO: A DISCIPLINA LIBRAS É PREDOMINANTEMENTE OFERECIDA A DISTÃNCIA. (CEAD) 

 Informar o percentual de tutores com pelo menos 3 anos de experiência em cursos à 
distância. 

2.17. Relação de docentes e tutores - presenciais e à distância - por estudante 

NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos à distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da 

carga horária total do curso na modalidade à distância, conforme Portaria 4.059/2004  

 Informar a relação entre o número de estudantes e o total de docentes mais tutores 
(presenciais e a distância), preferencialmente por período/semestre do curso. 
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2.18. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica 

Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos  

 Informar a porcentagem dos docentes responsáveis pelas atividades de ensino envolvendo 

pacientes que se responsabiliza pela supervisão da assistência médica a elas vinculadas, qual a 
experiência profissional desses docentes no cenário de prática em que atuam, e quantos destes 
docentes atuam em cenários voltados ao ensino generalista nas grandes áreas (Pediatria, Geriatria, 

Clínica Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral, Saúde Mental, Saúde Coletiva e Medicina 
Geral e da Comunidade, Urgência e Emergência).  

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica 

Obrigatório para o curso de Odontologia, NSA para os demais cursos 

 Informar a proporção dos docentes responsáveis pelas atividades de ensino envolvendo 
usuários e pela supervisão da assistência odontológica a elas vinculadas por unidades de 

atendimento, constituída, no máximo, por dois alunos trabalhando conjuntamente. 

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente 

Obrigatório para os cursos da área de saúde. NSA para os demais cursos  

 Informar o número total dos docentes que compõe o núcleo de apoio pedagógico e 

experiência docente, bem como destacando o tempo de experiência destes docentes, cobrindo todas 
as áreas temáticas previstas nas DCNs e no PPC. 

3. Dimensão: Infraestrutura 

Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando 
houver, Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber. Formulário 
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória pertinente da IES.  

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral – TI 

Para fins de autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral do 

primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas 

 Apresentar quantitativamente os espaços destinados aos gabinetes de trabalho dos 
professores vinculados ao curso8.  

Expor se existem gabinetes individuais para todos os docentes DE (dedicação exclusiva) 
vinculados ao curso; em caso negativo, estabelecer a proporção de docentes DE que ocupam 

gabinetes e, também nesse caso, os critérios de distribuição destes gabinetes entre os docentes DE 
vinculados ao curso. 

É necessário que se faça também uma breve análise qualitativa dos espaços citados, 
apresentando dotação de equipamentos de informática e mobília em função do número de 

                                                           

8 Apenas os docentes listados no e-MEC e vinculados ao curso devem ser considerados, docentes do departamento, porém 
sem vinculação direta com o curso não devem ser considerados.  Por outro lado, docentes de outros departamentos que, 
listados como vinculados às disciplinas do curso no sistema e-MEC, devem ser considerados nesse levantamento. 
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professores, área (média) em m², serviços de conservação e limpeza, condições de iluminação, 
acústica, ventilação, acessibilidade9 e comodidade. 

 Caso os gabinetes sejam compartilhados apresentar a capacidade de ocupação10. 

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

Apresentar quantitativamente os espaços destinados aos gabinetes de trabalho da 
Coordenação; número de funcionários dedicados ao atendimento aos alunos e aos professores e 

número de alunos atendidos (capacidade de atendimento simultâneo), considerados os turnos de 
funcionamento do curso. 

 Expor como são utilizados esses espaços pelos usuários, se são espaços exclusivos ou 
compartilhados11, se existem acomodações para atendimento reservado a alunos. 

Caso os espaços sejam compartilhados, apresentar a capacidade de ocupação, por turnos de 
atendimento (incluindo coordenadores, docentes, funcionários e alunos). 

É necessário que se faça também uma breve análise qualitativa dos espaços citados, 
apresentando dotação de equipamentos de informática e mobília em função do número de 

Coordenadores, docentes, funcionários e alunos atendidos, área (média) em m², serviços de 
conservação e limpeza, condições de iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade e 
comodidade. 

3.3. Sala de professores 

Para fins de autorização, considerar a sala de professores implantada para os docentes do primeiro 

ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas 

NSA para IES que possui gabinetes de trabalho para 100% dos docentes do curso12 

 Apresentar quantitativamente os espaços destinados a salas de professores e reunião. 

 Expor como são utilizados esses espaços pelos docentes do curso, se são exclusivas ou 
compartilhadas13, se existem acomodações para atendimento reservado a alunos. 

 Caso sejam compartilhados, apresentar a capacidade de ocupação. 

É necessário que se faça também uma breve análise qualitativa dos espaços citados, 

apresentado dotação de equipamentos de informática e mobília em função do número de docentes 
atendidos, área em m², conservação e limpeza, condições de iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade e comodidade. 

                                                           

9 Acessibilidade deve ser considerada de modo amplo. No aspecto físico deve considerar a acessibilidade não apenas dos 
docentes, mas também de estudantes, inclusive aqueles com necessidades especiais. 

10 Considerando inclusive o quantitativo de pessoas (estudantes e docentes) que podem ser atendidas simultaneamente sem 
perda de conforto e comodidade. 

11 Se o compartilhamento se dá entre coordenador e auxiliares de um mesmo curso ou coordenações de cursos distintos. 

12 Se 100% dos docentes do curso, independente de serem DE ou parcial e, inclusive considerando os docentes vinculados a 
departamentos outros, possuem gabinetes individuais de trabalho esse indicador deve ser preenchido como NSA – Não Se 
Aplica, mesmo que, apesar de tudo, também exista disponível sala de professores. 

13 Por docentes de mais de um curso. 
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3.4. Salas de aula  

Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas para o primeiro ano do curso, se 

CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas 

 Apresentar quantitativamente os espaços destinados às salas de aulas e capacidades de 
alunos por turma. 

 Expor como são utilizados esses espaços, se são exclusivos ou compartilhados com outros 
cursos. Caso sejam compartilhados, expor como se dá esse compartilhamento14. 

 É necessário que se faça uma breve análise qualitativa dos espaços citados, apresentando 
dotação de mobiliário, equipamentos, dimensões (área média em m²) em função das vagas 

previstas/autorizadas, condições de conservação e limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 
acessibilidade, comodidade. 

 Quando a quantidade de salas de aulas for relativamente grande, orientamos a expor em 
números relativos os dados como: mobiliário, equipamentos, dimensões (área média em m²) em 
função das vagas previstas/autorizadas, condições de conservação e limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, comodidade. 

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática  

Para fins de autorização, considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano 

do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas. 

 Apresentar como se dá o acesso dos alunos aos equipamentos de informática, considerando, 
objetivamente, os quesitos: quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários, 
acessibilidade15, velocidade de acesso à internet, política de atualização de equipamentos e 

softwares e adequação e segurança do espaço físico. 

 É importante destacar a existência ou não de rede de acesso Wi-Fi aos estudantes, bem como 

apresentar, sucintamente, as normas de acesso e segurança dessas redes.  

Se possível, apresentar estatísticas de acesso dos estudantes as redes Wi-Fi.16 

3.6.  Bibliografia básica  

Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia básica disponível para o 

primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas. 

 Devido ao espaço reduzido do campo (8.000 caracteres) não é possível descrever toda a 
bibliografia básica do curso, até porque esta já está relacionada no processo junto ao cadastro das 
disciplinas. Sugerimos apresentar informações estatísticas sobre a bibliografia básica como número 

de exemplares disponíveis, títulos por disciplina, grau de atualização do acervo. 

 

                                                           

14 Existe regulamentação disciplinando isso na unidade de ensino? 

15 Nesse caso, deve-se considerar a acessibilidade locomotora aos espaços, mas também a disponibilidade de softwares e 
hardware que garanta a acessibilidade de estudantes com necessidades especiais aos seus recursos específicos. 

16 Esse item é particularmente importante quando os espaços de acesso aos equipamentos de informática 
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 � Os títulos sugeridos devem ser apresentados disponíveis e acessíveis aos estudantes na 

biblioteca por ocasião da avaliação na ordem mínima de, pelo menos três títulos por unidade 

curricular (disciplina), disponíveis na proporção média mínima de um exemplar para a faixa 
de 10 a menos de 15 vagas17 anuais pretendidas/autorizadas, de cada um dos títulos, de 
todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado 

junto ao patrimônio da IES. 

3.7.  Bibliografia complementar 

Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia complementar disponível para o 

primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas. 

 Devido ao espaço reduzido do campo (4.000 caracteres) não é possível descrever toda a 
bibliografia complementar do curso, até porque esta já está relacionada no processo. Sugerimos 
apresentar informações estatísticas sobre a bibliografia complementar como: número de 

exemplares disponíveis, títulos por disciplina, grau de atualização do acervo. 

 Observar por apresentar disponíveis na biblioteca pelo menos, três títulos por 
unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. 

3.8.  Periódicos especializados 

Para fins de autorização, considerar os periódicos relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, 

ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas. 

 Apresentar quantitativamente e qualitativamente os periódicos especializados, indexados e 
correntes disponíveis na forma impressa ou virtual.18 

 Explicar em que condições se dá o acesso de docentes e discentes aos periódicos 
disponíveis19. 

 Observar por apresentar disponível assinatura/acesso de periódicos especializados, 
indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior ou igual a 10 e menor que 15 títulos 
distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação 

aos últimos 3 anos. 

3.9.  Laboratórios didáticos especializados20: QUANTIDADE 

                                                           

17 Indicador mínimo para conceito 3 (suficiente). 

Nos cursos que possuem acervo virtual(pelo menos 1 título virtual por unidade curricular),a proporção de alunos por 
exemplar físico passa a figurar da seguinte maneira para o conceito 3: 

Conceito 3 –13 a 19 vagas anuais 

18 A Universidade tem acesso irrestrito para docentes e estudantes ao Portal de periódicos da CAPES na forma virtual. 
Sugerimos fazer um levantamento dos periódicos de interesse do curso relacionando-os os seus quantitativos. 

19 Os docentes e discentes sabem que tem acesso a CAPES? Existem regras de acesso ou distribuição de acesso aos docentes e 
discentes? 

20 Laboratórios de Ensino da Graduação são espaços físicos (ambientes) destinados ao ensino prático ou especializado 
de graduação, desenvolvendo habilidades profissionais adequadamente coerentes e compatíveis com a proposta curricular, 
devidamente equipados para esse fim, conforme especificado no PPC e/ou exigido nas DCNs e demais legislação que se 
apliquem ao curso, funcionam segundo a finalidade a que se destinam e correspondem adequadamente aos objetivos, 
diretrizes e finalidades consignados na proposta do curso. 



 

Pág 22 

NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados 

Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados 

para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas. 

Para cursos à distância, apresentar os laboratórios especializados da sede e dos polos. 

Para Pedagogia é obrigatório apresentar a Brinquedoteca. 

Para as demais Licenciaturas, apresentar os respectivos laboratórios de ensino exigíveis nas 

DCNs ou estabelecidos no PPC. 

Para a Farmácia é obrigatório apresentar a Farmácia Universitária. 

Para Medicina Veterinária é obrigatório apresentar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola. 

Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório apresentar a Fazenda Escola. 

 Expor a existência de laboratórios especializados no âmbito do curso, evidenciando se o uso 
desses espaços é exclusivo ou compartilhado com outros cursos. 

 Apresentar quantitativamente os espaços destinados a laboratórios especializados. 

 Explicar como se dá o acesso e uso dos laboratórios especializados no âmbito do curso, a 

existência ou não de normas de funcionamento e segurança, apresentando, objetivamente, a 
quantidade de espaços disponíveis, área média em m² de cada um desses espaços, adequação de 
equipamentos utilizados a esses espaços físicos e as vagas pretendidas/autorizadas. 

3.10. Laboratórios didáticos especializados: QUALIDADE 

NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados 

Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados 

para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas. 

                                                                                                                                                                          

Quanto à destinação, respeitada a área e a natureza do curso a que se vinculam, os Laboratórios para ensino de graduação 
podem ser classificados em: 

a) Laboratórios de Ensino didáticos para formação geral/básica: 

Considerados aqui laboratórios específicos, exigíveis nos ciclos básicos de diversos cursos e áreas de conhecimento, 
notadamente voltados para a consolidação conceitos teórico-práticos requeridos posteriormente nas etapas 
profissionalizantes e específicas de cada curso.  

b) Laboratórios de Ensino para formação profissionalizante/específica: 

Considerados aqui os laboratórios específicos ou multidisciplinares exigíveis nos ciclos profissionais de diversos cursos e 
áreas de conhecimento, notadamente voltados para a formação específica de cada curso ou voltados para o 
desenvolvimento de habilidades profissionais requeridas aos seus egressos, em ambientes simulados e controlados. 

c) Laboratórios de Ensino para formação prática profissional e prestação de serviços à comunidade: 

Entendidos como laboratórios destinados a capacitação dos estudantes nas diversas habilidades da atividade profissional 
contemplada pelo curso e com exercícios em espaços e ambientes reais, controlados ou não. 

d) Laboratórios complementares: 
São espaços específicos ou não, multiuso ou não, compartilhados com outras áreas e cursos ou não, destinados a 
complementar as atividades de ensino para as formações básicas ou profissionalizantes, não requeridas explicitamente 
nos Projetos Pedagógicos, DCN, e demais legislação pertinente ao curso, voltados para o enriquecimento dos saberes e 
habilidades dos estudantes, sem correspondência direta aos objetivos, diretrizes e finalidades consignados na proposta 
do curso. 
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 Expor a existência de laboratórios especializados no âmbito do curso, evidenciando se o uso 
desses espaços é exclusivo ou compartilhado com outros cursos. 

Apresentar qualitativamente os laboratórios especializados implantados com respectivas 
normas e protocolos de funcionamento, utilização e segurança; expondo, objetivamente, os 

aspectos: adequação às demandas do currículo ou DCNs, acessibilidade21, políticas de atualização 
de equipamentos e disponibilidade de equipamentos básicos ou de ponta existentes, insumos 
necessários e suficientes às atividades de ensino lá realizadas, considerando as demandas de vagas 

pretendidas/autorizadas.  

3.11. Laboratórios didáticos especializados: SERVIÇOS  

NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados 

Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados 

para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas. 

 Apresentar qualitativamente e quantitativamente a infraestrutura de serviços disponível 
nos laboratórios especializados, evidenciando: o quantitativo de pessoal técnico de apoio e seu 
nível de qualificação/especialização, alocados conforme serviços necessários e tendo em vista a 

disponibilidade dos laboratórios aos usuários; configuração dos serviços de: manutenção de 
equipamentos, segurança do trabalho, limpeza e atendimento à comunidade. 

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 
(logística) 

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos à distância. 

 Apresentar os mecanismos de produção, distribuição e controle do material didático: se 

próprio ou terceirizado, informatizado ou físico, política de atualização do conteúdo, considerando 
as vagas pretendidas/autorizadas e os pólos de apoio presencial. 

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas 

Obrigatório para cursos de direito (presencial e a distância), NSA para os demais cursos.  

 Informar a existência do Núcleo de Práticas Jurídicas, expor a existência do regulamento 
específico destinado à realização de práticas jurídicas simuladas e visitas orientadas. 

 Explicar, sucintamente, como funcionam as atividades básicas do Núcleo de Práticas Jurídicas 
e sua articulação com o PPC. 

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e 
mediação 

Obrigatório para cursos de direito (presencial e a distância), NSA para os demais cursos  

 Explicar, sucintamente, como funcionam as atividades de arbitragem, negociação e mediação 
do Núcleo de Práticas Jurídicas e sua articulação com o PPC. 

3.15. Unidades hospitalares e complexo assistencial, conveniados. 

                                                           

21 Nesse caso, deve-se considerar a acessibilidade locomotora aos espaços, mas também a disponibilidade de softwares e 
hardware que garanta a acessibilidade de estudantes com necessidades especiais aos seus recursos específicos. 



 

Pág 24 

Obrigatório para os cursos de Medicina22 e demais cursos da área de saúde que contemplem 

unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial no PPC, NSA para os demais cursos.  

 Informar a existência de unidade(s) hospitalar(es) de ensino, própria(s) ou conveniada(s) 
garantida(s) legalmente por período mínimo de cinco anos, certificada(s), que seja(m) centro de 

referência regional há pelo menos 2 anos. 

 Informar documentação comprobatória relacionada. 

3.16. Sistema de referência e contrarreferência 

Obrigatório para o curso de Medicina e demais cursos da área de saúde que contemplem no 

PPC, NSA para os demais cursos.  

 Informar a existência e o funcionamento do sistema de referência e contrarreferência que 
assegure a integralidade da atenção e a resolubilidade dos problemas existentes, permitindo que o 
aluno participe do atendimento ambulatorial bem como acompanhe o doente que seja referido ao 

hospital secundário e ao de alta complexidade. 

 Informar documentação comprobatória dos protocolos adotados. 

3.17. Biotérios 

Obrigatório para os cursos de Medicina e demais cursos da área de saúde que contemplem 

biotério no PPC, NSA para os demais cursos. 

 Expor a existência de biotérios, evidenciando se o uso desses espaços é exclusivo ou 

compartilhado com outros cursos, apresentando regulamentos ou protocolos de uso e segurança 
desses espaços e equipamentos. 

Apresentar qualitativamente e quantitativamente a infraestrutura disponível nos biotérios, 
evidenciando o quantitativo de pessoal técnico de apoio alocado, mobiliário, recursos materiais, 
equipamentos básicos e de ponta existentes, área média em m², configuração dos serviços de 

manutenção de equipamentos e atendimento aos estudantes e docentes, tendo em vista as 
necessidades práticas de ensino estabelecidas no PPC e as demandas de vagas 
pretendidas/autorizadas. 

3.18. Laboratórios de ensino para a área de saúde23 

Obrigatório para os cursos de Medicina e demais cursos da área de saúde que contemplem 

laboratórios de ensino para a área de saúde no PPC, NSA para os demais cursos. 

 Informar a existência e como se dá o uso desses laboratórios: se exclusivos ou 
compartilhados com outros cursos, a existência de regulamentos ou protocolos de uso que 
contemplem a existência ou não de normas de funcionamento e segurança. 

Descrever a disponibilidade de laboratórios específicos e multidisciplinares existentes para a 
abordagem dos diferentes aspectos celulares e moleculares das ciências da vida (incluindo 

anatomia, histologia, bioquímica, farmacologia, fisiologia/biofísica e técnica operatória) 
apresentando objetivamente: os aspectos: espaço físico, equipamentos, material de consumo 

                                                           

22 Os cursos de Medicina devem observar a Portaria MEC/MS 2.400/07 

23 Laboratórios específicos e multidisciplinares para a abordagem dos diferentes aspectos celulares e moleculares das 
ciências da vida (incluindo anatomia, histologia, bioquímica, farmacologia, fisiologia/biofísica e técnica operatória). 
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compatíveis com a formação dos estudantes prevista nas DCNs e no PPC e levando-se em conta a 
relação aluno/equipamento ou material. 

3.19. Laboratórios de habilidades24 

Obrigatório para os cursos de Medicina e demais cursos da área de saúde que contemplem 

laboratórios de habilidades no PPC, NSA para os demais cursos. 

 Informar a existência e como se dá o uso desses laboratórios: se exclusivos ou 

compartilhados com outros cursos, a existência de regulamentos ou protocolos de uso que 
contemplem a existência ou não de normas de funcionamento e segurança desses espaços. 

Descrever a disponibilidade de laboratórios de habilidades, apresentando objetivamente os 
aspectos: espaço físico, material de consumo, diversidade e qualidade dos equipamentos e 

instrumentos disponíveis para a capacitação dos estudantes nas diversas habilidades da atividade 
médica e/ou para a área da saúde. 

3.20. Protocolos de experimentos 

Obrigatório para os cursos de Medicina e demais cursos da área de saúde que contemplam 

protocolos de experimentos no PPC, NSA para os demais cursos. 

 Informar a existência de protocolos dos experimentos prevendo procedimentos, 
equipamentos, instrumentos, materiais e utilidades, devidamente aprovados pelo comitê de ética 
da instituição ou formalmente conveniados, para a orientação das atividades práticas 

desenvolvidas nos ambientes/laboratórios de formação geral/básica e 
profissionalizante/específica, garantindo o respeito das normas internacionalmente aceitas 
(códigos de Nuremberg e Helsinki). 

Declarar documentação comprobatória. 

3.21. Comitê de ética em pesquisa (CEP) 

Obrigatório para os cursos de Medicina e para os demais cursos da área da saúde que 

contemplam comitê de ética em pesquisa no PPC, NSA para os demais cursos. 

 Informar a existência do comitê de ética em pesquisa funcionando e apresentar a situação 

do processo de homologação pela CONEP. 

Apresentar, em linhas gerais a atuação do Comitê, e em relação às atividades desenvolvidas 

no curso. 

 Descrever documentação comprobatória. 

3.22. Comitê de ética na utilização de animais (CEUA) 

Obrigatório para os cursos que contemplam no PPC comitê de ética na utilização de animais em suas 

pesquisas, NSA para os demais cursos. 

 Informar a existência do comitê de ética na utilização de animais em pesquisa funcionando 

e apresentar a situação do processo de homologação pela CONEP. 

                                                           

24 Laboratórios equipados com diversos instrumentos em quantidade e diversidade para capacitação dos estudantes nas 
diversas habilidades da atividade médica. 
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Apresentar, em linhas gerais a atuação do Comitê, e em relação às atividades desenvolvidas 
no curso. 

 Descrever documentação comprobatória. 

4. Requisitos Legais e Normativos25 

 Estes itens são essencialmente regulatórios, por isso não fazem parte do cálculo do 
conceito da avaliação. Os avaliadores apenas farão o registro do cumprimento ou não do dispositivo 
legal e normativo por parte da instituição para que o Ministério da Educação, de posse dessa 

informação, possa tomar as decisões cabíveis. 

 No entanto é necessário que a instituição apresente suas considerações e/ou justificativas 

quanto ao cumprimento destes já no preenchimento do FE, balizando o trabalho de observação a 
ser executado pela comissão de avaliação in loco. 

 Apesar de não pontuarem na avaliação, por se tratar de requisitos legais exigíveis a 
qualquer curso de graduação no Brasil, devem ser cem por cento cumpridos. O não cumprimento 

configura falta administrativa passível de medidas administrativas pelo MEC. 

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

 O curso possui DCNs definidas pelo CNE? (SIM ou NÃO);  

 Se SIM, o curso cumpre as diretrizes estabelecidas? (SIM ou NÃO) 

 Se o curso cumpre as DCNs, apresentar, em linhas gerais como o curso pretende dar 
cumprimento as Diretrizes. 

 Se não cumpre, como o curso está se adequando para efetivar seu cumprimento e qual o 
prazo previsto para as adequações serem integralmente postas em prática? 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, conforme disposto na 
Resolução CNE/CEB 4/2010 

O curso é Licenciatura (SIM ou NÃO);  

Se NÃO definir como “NÃO SE APLICA” ou “NSA” 

Se SIM, o curso cumpre as diretrizes estabelecidas? (SIM ou NÃO) 

Se o curso cumpre as DCNBs, apresentar, em linhas gerais como o curso pretende dar 
cumprimento as Diretrizes. 

Se não cumpre, como o curso está se adequando para efetivar seu cumprimento e qual o 

prazo previsto para as adequações serem integralmente postas em prática? 

4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004) 

O Curso é Licenciatura, bacharelado ou CST? 

                                                           

25 Os Requisitos Legais e Normativos devem ser integramente cumpridos, quando pertinentes, por todos os cursos de 
graduação do País. A hipótese de NÃO CUMPRIMENTO é IMPOSSÍVEL de ser admitida em um protocolo de compromisso. 



 

Pág 27 

O Curso cumpre as Diretrizes conforme as características e especificidades de cada 
titulação? (SIM ou NÃO) 

Se SIM, como se dá a abordagem e são oferecidos os conteúdos das respectivas diretrizes 
na matriz curricular do curso? 

Se NÃO26, o quê está sendo feito para efetivar a inclusão dos conteúdos na matriz 
curricular, qual o prazo final em que os conteúdos estarão efetivamente implementados e como se 

dará a abordagem e oferecimento desses conteúdos na matriz do curso? 

4.4. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº. 
1, de 30 de maio de 2012 e Parecer CNE/CP 008/2012) 

O Curso é Licenciatura, bacharelado ou CST? 

O Curso cumpre as Diretrizes conforme as características e especificidades de cada 

titulação? (SIM ou NÃO) 

Se SIM, como se dá a abordagem e são oferecidos os conteúdos das respectivas diretrizes 

na matriz curricular do curso? 

Se NÃO27, o que está sendo feito para efetivar a inclusão dos conteúdos na matriz 

curricular, qual o prazo final em que os conteúdos estarão efetivamente implementados e como se 
dará a abordagem e oferecimento desses conteúdos na matriz do curso? 

4.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme 
disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 e Decreto nº. 8.368, de 2 de 
dezembro de 2014 

O Curso é Licenciatura, bacharelado ou CST? 

Existem políticas institucionais implementadas ou em vias de implantação para proteção 
dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista? (SIM ou NÃO)  

Quais as instâncias ou órgãos da IES incumbidas de promover essas políticas no âmbito da 
IES? 

Quais as políticas institucionais adotadas pela IES no sentido de cumprir as determinações 

legais? 

O Curso apropria-se dessas políticas? (SIM ou NÃO) 

Se SIM, como se dá a abordagem e o cumprimento dessas políticas no âmbito do curso? 

Se NÃO28, o quê está sendo feito para efetivar a inclusão e atendimento dessas políticas na 
Instituição e, mais especificamente, pelo curso? 

4.6. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996)  

Todo o corpo docente comprometido do curso tem pelo menos curso de especialização lato 
sensu? (SIM ou NÃO) 

                                                           

26 Essa é uma hipótese IMPOSSÍVEL de ser admitida em um protocolo de compromisso. 

27 Idem 32. 

28 Essa é uma hipótese IMPOSSÍVEL de ser admitida em um protocolo de compromisso. 
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Se NÃO, quantos e quais docentes não apresentam essa qualificação mínima? Ainda, 
justifique a existência de docentes apenas graduados no âmbito do curso. 

Existe uma política de apoio e incentivo a qualificação docente na Instituição e no curso?  

4.7. Núcleo Docente Estruturante – NDE (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010) 

O NDE atende à normativa pertinente? está regulamentado e ativo? desde quando? tem 
apresentado contribuições para o PPC de modo sistemático? (SIM ou NÃO) 

Indique os instrumentos que regulamentam o NDE, seus componentes e respectivas 
titulações e regime de trabalho. 

Se possível apresente a periodicidade das reuniões realizadas e principais contribuições do 

desenvolvimento do PPC do curso desde sua instauração. 

4.8. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia. (Portaria Normativa N° 
12/2006). 

O curso é CST? (SIM ou NÃO); Se NÃO; “NSA” 

Se SIM, a denominação do curso está adequada ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 
de Tecnologia?  

4.9. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria 
N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP 
N°3,18/12/2002)  

O curso é CST? (SIM ou NÃO); Se NÃO; “NSA”. 

Se SIM, desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, caso estes estejam previstos, o curso possui carga horária 
igual ou superior ao estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?  

4.10. Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas  
Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução 
CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial) 

O Curso é Licenciatura, bacharelado ou CST? 

Se CST, “NSA”.  

Se Bacharelado ou Licenciaturas, o curso atende à carga horária mínima em horas 
estabelecidas nas resoluções? Indique a carga horária total do curso. 

4.11.  Tempo de integralização; Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, 
Bacharelado, Presencial) . Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, 
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas)  

O Curso é Licenciatura, bacharelado ou CST? 

Se CST, “NSA”.  

Se Bacharelado ou Licenciaturas, o curso atende ao tempo de integralização estabelecida 
nas resoluções? Indique tempo de integralização normal do curso. 
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4.12. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 
(Dec. N° 5.296/200429, com prazo de implantação das condições até dezembro de 
2008)  

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida30? (SIM ou NÃO) 

Se NÃO31, o que está sendo feito para sanar as eventuais pendências apresentadas e qual o 
prazo para que se completem adaptações e ajustes necessários? 

Se SIM; Informar genericamente as políticas institucionais previstas no PDI de atendimento 

de estudantes com necessidades especiais, com foco nas necessidades especiais de ordem física, 
auditiva, visual e mental, bem como atendimento especial32 dedicado a estudantes gestantes, 
lactantes, idosos ou obesos. 

É desejável que se apontem as efetivas condições de acessibilidade33 disponibilizadas aos 
estudantes, com foco especial no curso, considerando sempre a disponibilidade de: banheiros 

adaptados, rampas de acesso, elevadores ou similar; pisos táteis, acervo bibliográfico em braile, 
tradutores em libras, serviços de comunicação adaptados, acessibilidade de veículos individuais e 
em coletivos, etc. em conformidade com o decreto 5.296/2004. 

É importante salientar que deficiências pontuais em um ou outro dos itens de 
acessibilidade não precisam ser necessariamente indicados no FE, mas devem ser conhecidos e 

considerados pelos gestores do curso para tomada de medidas saneadoras. Também é destacável 
que todas as iniciativas existentes de qualquer natureza que almejem a inclusão de estudantes 
portadores de necessidades especiais devem ser apontadas no Formulário Eletrônico. 

4.13. Disciplina de Libras. (Dec. N° 5.626/2005)  

O Curso é Licenciatura, Bacharelado ou CST? 

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso, sendo oferecida 
como obrigatória para as Licenciaturas e como optativa para CST e Bacharelados?  

4.14. Prevalência de avaliação presencial para EaD. (Dec. N° 5.622/2005 art. 4 
inciso II, § 2) 

O Curso é Presencial ou EAD? Se Presencial, “NSA”. 

Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em 
quaisquer outras formas de avaliação à distância? (SIM ou NÃO) 

                                                           

29 Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000 

30 A pessoa que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo 

31 Considere-se como NÃO atendido esse indicador quando a maioria das condições estabelecidas na legislação ainda não 

foram plenamente atendidas. Essa é uma hipótese IMPOSSÍVEL de ser admitida em um protocolo de compromisso. 

32 As políticas de proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista não precisam ser tratadas nesse item, 
visto que já foram abordadas no indicador 4.5.  

33 Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 
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Se SIM, explique a sistemática de avaliação apontando claramente a prevalência dos 
exames presenciais sobres os à distância. 

Se NÃO34, apresente as medidas saneadoras em andamento e o prazo para efetiva 
implantação destas no PPC. 

4.15. Informações acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada 
pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010) 

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa35 e 
virtual36? 

Apresentar os links para acesso às informações disponibilizadas no modo virtual e indicar 

onde se podem encontrar as informações disponibilizadas no modo impresso. Lembrando que 
essas devem ser veiculadas em local de fácil acesso público. 

4.16. Políticas de educação ambiental (Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto Nº. 4.281 de 25 de junho de 2002); Resolução CNE/CP 02, de 15 de junho de 
2012, Parecer CNE/CP 014/2012  

O Curso é Licenciatura, Bacharelado ou CST? 

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo 
e permanente, conforme titulação e especificidades técnico-profissionais dos cursos? 

4.17. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, 
conforme disposto na Resolução CNE/CP 02/2015 - Licenciaturas, Pedagogias, 
segunda licenciatura e formação continuada. 

O curso é Licenciatura (SIM ou NÃO)?  

Se NÃO, definir como “NÃO SE APLICA” ou “NSA”. 

Se SIM, o curso cumpre as diretrizes estabelecidas? (SIM ou NÃO). 

Se o curso cumpre as DCNFPEBs, apresentar em linhas gerais como o curso promove o 
cumprimento às Diretrizes. 

Se não cumpre, como o curso está se adequando para efetivar seu cumprimento e qual o 
prazo previsto para as adequações serem integralmente postas em prática? 

                                                           

34 Essa é uma hipótese IMPOSSÍVEL de ser admitida em um protocolo de compromisso. 

35 Ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no Diário Oficial da União; dirigentes da instituição e 
coordenador de curso efetivamente em exercício; relação dos professores que integram o corpo docente do curso, com a 
respectiva formação, titulação e regime de trabalho; matriz curricular do curso; resultados obtidos nas últimas avaliações 
realizadas pelo MEC, quando houver.  

36 Projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, requisitos e critérios de avaliação; conjunto de 
normas que regem a vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo junto 
ao MEC; descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, relacionada à área do curso, política de 
atualização e informatização, área física disponível e formas de acesso e utilização; descrição da infraestrutura física 
destinada ao curso, incluindo laboratórios, equipamentos instalados, infra-estrutura de informática e redes de informação; o 
edital de abertura do vestibular ou processo seletivo do curso, que deverá conter pelo menos as seguintes informações: 
denominação de cada curso abrangido pelo processo seletivo; ato autorizativo de cada curso, informando a data de 
publicação; número de vagas autorizadas, por turno de funcionamento, de cada curso; número de alunos por turma; local de 
funcionamento de cada curso; normas de acesso; prazo de validade do processo seletivo. 
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5. Docentes por Disciplinas 

 

Figura 2 – Listagem de docentes por disciplina 

Devem ser listados os docentes relacionados com as disciplinas oferecidas no período de 

preenchimento do FE. 

No caso de cursos modulares, nos quais existam disciplinas a serem oferecidas em 

períodos imediatamente posteriores ao preenchimento do FE, mas dentro do mesmo semestre, 
devem ter os docentes previstos para os módulos a se iniciarem listados. 

Os docentes devem ser listados em conformidade com a seguinte tabela: 

Disciplina 

Docentes 

CPF NOME TITULAÇÃO 
MÁXIMA 

REGIME DE 
TRABALHO 

TIPO DE 
VINCULAÇÃO 

A 00000000000 ABCDE DOUTOR (DE/ 20h/ 
HORISTA) 

(ESTATUTÁRIO OU 
CLT) 

A 11111111111 EBCDA MESTRE 20 h CLT 

A 22222222222 ABCXDA ESPECIALIZAÇÃO DE ESTATUTARIO 

B IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM 
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6. Atributos Docentes 

 

 

Figura 3 – Lista de docentes da tela “Atributos docente” 

Após clicar na lupa, abre-se a seguinte tela: 

 

Figura 4 – Tela individualizada com o atributo de cada docente 
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Devem ser apresentados, quantitativamente, dados sobre a atuação profissional de cada 

docente e a produção acadêmica destes em conformidade aos critérios listados na tabela abaixo37: 

Nome Completo: ************** 

CPF: 00000000000 

E-Mail:  

Titulação Máxima*: 
(graduado/especialização/mestre ou doutor) 

Regime de Trabalho*: 

(integral/parcial ou horista) 

Vínculo Empregatício*: 

(Servidor/ CLT/ outro) 

Atuação profissional  

 Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso *  
(em meses) 

Competência Acadêmica  

Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? 
(  )  Sim         (  ) Não 

Artigos publicados em periódicos científicos na área 
 (Informar quantidade) 

 Artigos publicados em periódicos científicos em outras áreas  
 (Informar quantidade) 

 Livros ou capítulos em livros publicados na área  
 (Informar quantidade) 

 Livros ou capítulos em livros publicados em outras áreas  
 (Informar quantidade) 

 Trabalhos publicados em anais (completos)  
 (Informar quantidade) 

 Trabalhos publicados em anais (resumos)  
 (Informar quantidade) 

 Traduções de livros, capítulos de livros ou artigos publicados  
 (Informar quantidade) 

 Propriedade intelectual depositada  
 (Informar quantidade) 

 Propriedade intelectual registrada  
 (Informar quantidade) 

                                                           

37 Vide Figura 4. 
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 Projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais  
 (Informar quantidade) 

 Produção didático-pedagógica relevante, publicada ou não  
 (Informar quantidade) 
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Considerações Finais Sobre o Formulário de Eletrônico de Avaliação 
Tendo em vista a complexidade de obter e organizar as informações solicitadas pelo FE, 

item 5, por ocasião da abertura do Formulário Eletrônico pelo INEP e considerando que o processo 
de regulação dos cursos a partir da Lei do SINAES ocorrerá em períodos cíclicos, orientamos que as 
Coordenações mantenham em banco de dados próprio e atualizado periodicamente fichas baseadas 

na tabela acima de cada um dos docentes que atuem no curso. 

Sugerimos a criação e manutenção de uma rotina anual38 de obtenção dessas informações 

junto aos docentes do curso de forma a garantir a atualidade das informações. 

Quanto aos itens 1 a 3 do FE, orientamos que os coordenadores elaborem ou atualizem os 

dados solicitados por ocasião de cada evento da Regulação de cursos. 

Os cursos criados em campi fora de sede e, portanto, sem autonomia devem preparar as 

informações solicitadas no FE juntamente com o projeto pedagógico. 

Os cursos sujeitos ao processo de reconhecimento de curso devem preparar ou atualizar as 

informações do FE, pelo menos, quando o curso integralizar 50% de sua carga horária ou quando 
notificado da protocolização do processo pertinente no e-MEC. 

Os cursos sujeitos ao processo de renovação de reconhecimento devem preparar ou 
atualizar as informações do FE, pelo menos, a partir da sua participação no ENADE. 

Os cursos sujeitos ao processo de renovação de reconhecimento de cursos que não 
participam do ENADE em virtude de sua natureza devem preparar ou atualizar as informações 

constantes deste Formulário Eletrônico a partir da divulgação dos resultados do ENADE dos cursos 
participantes nessa avaliação e classificados em áreas congêneres. 

Os campos: Anexo PDI e Instalações, existentes no Formulário Eletrônico não precisam ser 
preenchidos. O Campo Anexo PPC, somente deve ser utilizado se decorridos mais de 365 dias entre 
o protocolo do processo e a abertura para preenchimento do FE. 

  

 

 

                                                           

38 Especialmente àqueles cursos que não se enquadram em nenhuma área do ENADE ou outros que estejam sujeitos a 
avaliações in loco de modo reiterado. 
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 GLOSSÁRIO 

1. 
 

Acervo virtual  
Acervo virtual é o conteúdo de uma coleção privada ou pública, 
podendo ser de caráter bibliográfico, artístico, fotográfico, científico, 
histórico, documental ou misto e com acesso universal via internet. 

 
2. 
 

Acessibilidade 
arquitetônica  

Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida (art. 8°, Decreto n° 5.296/04, Lei 
10.098/00). 

 
3. 
 

Acessibilidade 
atitudinal  

Refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, 
estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de 
acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa 
que impulsiona a remoção de barreiras. 

 
4. 
 

Acessibilidade 
pedagógica  

Ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. Está 
relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente: 
a forma como os professores concebem conhecimento, 
aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irão determinar, ou 
não, a remoção das barreiras pedagógicas. 

 
5. 
 

Acessibilidade nas 
comunicações  

Eliminação de barreiras na comunicação interpessoal (face a face, 
língua de sinais), escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila etc., 
incluindo textos em Braille, grafia ampliada, uso do computador 
portátil) e virtual (acessibilidade digital). 

 
6. 
 

Acessibilidade 
digital  

Direito de eliminação de barreiras na disponibilidade de 
comunicação, de acesso físico, de tecnologias assistivas, 
compreendendo equipamentos e programas adequados, de 
conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos. 

 
7. 
 

Análise sistêmica e 
global  

Análise que considera a interligação de determinados aspectos 
dentro de um contexto. 

 
8. 
 

Áreas temáticas do 
curso de medicina  

Conjunto de conteúdos (grupos temáticos comuns) que compõem os 
diferentes campos do saber. As áreas temáticas do curso de 
medicina são: Celular e Molecular, Clínica Médica, Pediatria, Gineco-
Obstetrícia, Clínica Cirúrgica, Saúde da Família, Medicina Social e 
Saúde Coletiva. 

 
9. 
 

Área do curso  Conjunto de conteúdos (grupos temáticos comuns) que compõem os 
diferentes campos do saber. 

 
10. 

 

Aspectos práticos 
para Licenciaturas  

Conhecimentos, metodologias, tecnologias e problemática social da 
Educação Básica, atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica. 

 
11. 

 

Atividades 
complementares  

Componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por 
avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, 
inclusive adquiridos fora do ambiente escolar. 

 
12. 

 
Avaliação  

Avaliação é o referencial básico para os processos de regulação e 
supervisão da Educação Superior, a fim de promover a melhoria de 
sua qualidade (parágrafo 3º, artigo 1º do Decreto 5.773/2006). 

 
13. 

 
Bibliografia básica  

Registro de documentos, livros, inventários, escritos, impressos ou 
quaisquer gravações que venham a servir como fonte para consulta, 
organizada pela identificação de cada uma das obras que constitui a 
bibliografia, por meio de elementos como o autor, o título, o local de 
edição, a editora e outros de caráter básico. 

 
14. 

 

Bibliografia 
complementar  

Registro de documentos, livros, inventários, escritos, impressos ou 
quaisquer gravações que venham a servir como fonte para consulta, 
organizada pela identificação de cada uma das obras que constitui a 
bibliografia, por meio de elementos como o autor, o título, o local de 
edição, a editora e outros de caráter complementar. 
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15. 

 

Campo de prática 
para as 

Licenciaturas  

O campo de prática se refere ao espaço-tempo em que são 
desenvolvidas as atividades do estágio curricular supervisionado dos 
cursos de graduação de Licenciatura: escolas, espaços não formais 
de Educação de Jovens e Adultos, classes hospitalares, presídios, 
entre outros. 

 
16. 

 

Colegiado de curso 
ou equivalente  

Instância de tomada de decisões administrativas e acadêmicas 
constituída por representação discentes e docentes. 

 
17. 

 
Competências  

Uma competência caracteriza-se por selecionar, organizar e 
mobilizar, na ação, diferentes recursos (como conhecimentos, 
saberes, processos cognitivos, afetos, habilidades e posturas) para o 
enfrentamento de uma situação-problema específica. Uma 
competência se desenvolverá na possibilidade de ampliação, 
integração e complementação desses recursos, considerando sua 
transversalidade em diferentes situações. 

 
18. 

 

Condições de 
formação do aluno 

em relação à 
Unidade Hospitalar 

de Ensino  

As condições de formação do aluno em relação à Unidade Hospitalar 
de Ensino devem contemplar os seguintes aspectos: oferecimento de 
residência médica credenciada pela CNRM, pelo menos nas áreas 
de clínica médica, pediatria, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, saúde 
coletiva e saúde da família; atendimento majoritário pelo SUS, nos 
diferentes níveis de complexidade na atenção à saúde; infraestrutura 
básica constituída por ambulatórios (pelo menos de clínica médica, 
pediatria, ginecologia e obstetrícia e cirurgia), unidades de internação 
(pelo menos de clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia e 
cirurgia), centro cirúrgico e obstétrico, unidades de urgência e 
emergência (clínica, cirúrgica e traumatológica), UTI neonatal, 
pediátrica e de adultos e instalações para o funcionamento do PSF; 
laboratórios de exames complementares (setor de imagens, 
laboratório clínico e de anatomia patológica), necessários nos 
diferentes níveis de complexidade; serviço de arquivo e 
documentação médica com acesso ao setor de atendimento 
resolutivo de alto nível para as urgências/emergências. 

 
19. 

 

Cursos da área da 
saúde  

Os cursos de bacharelado da área da saúde, de acordo com a 
Resolução CNS n° 278 de 8/10/1998, são: Assistência Social; 
Biologia; Biomedicina; Educação Física; Enfermagem; Farmácia; 
Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina; Medicina Veterinária; 
Nutrição; Odontologia; Psicologia; Terapia Ocupacional. Os cursos 
superiores de tecnologia na área da saúde constam no Catálogo 
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. 

 
20. 

 

Diretrizes 
Curriculares 

Nacionais –DCNs  

São normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação –
CNE que asseguram a flexibilidade, a criatividade e a 
responsabilidade das IES na elaboração dos Projetos Pedagógicos 
de seus cursos. As DCNs têm origem na LDB e constituem 
referenciais para as IES na organização de seus programas de 
formação, permitindo flexibilidade e priorização de áreas de 
conhecimento na construção dos currículos plenos, possibilitando 
definir múltiplos perfis profissionais e privilegiando as competências e 
habilidades a serem desenvolvidas (parecer CNE/CES 67/2003). Os 
currículos dos cursos devem apresentar coerência com as DCNs no 
que tange à flexibilidade, à interdisciplinaridade e à articulação teoria 
e prática, assim como aos conteúdos obrigatórios, à distribuição da 
carga horária entre os núcleos de formação geral/básica e 
profissional, às atividades complementares e às atividades 
desenvolvidas no campo profissional. 

 
21. 

 

Disciplina/Unidade 
Curricular  Parte do conteúdo curricular necessária para a formação acadêmica. 

 
22. 

Docente  
Para efeito de avaliação, considera-se docente do curso o 
profissional regularmente contratado pela instituição e que, no 
momento da avaliação in loco, esteja vinculado a uma ou mais 
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 disciplinas do curso. 

 
23. 

 

Docente 
equivalente a 40 

horas  

O cálculo do docente equivalente a 40 horas é feito pelo somatório 
das horas semanais alocadas ao curso dos docentes 
previstos/contratados dividido por 40. 

 
24. 

 
Docente horista  

O regime de trabalho horista corresponde ao docente contratado pela 
instituição exclusivamente para ministrar aulas, independentemente 
da carga horária contratada, ou que não se enquadre em outros 
regimes de trabalho. 

 
25. 

 

Docentes em tempo 
integral  

O regime de trabalho em tempo integral compreende a prestação de 
40 horas semanais de trabalho, na mesma instituição, nele reservado 
o tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa, 
trabalhos de extensão, planejamento e avaliação (Portaria Normativa 
N° 40). Observação: nas IES, nas quais, por acordo coletivo de 
trabalho, o tempo integral tem um total de horas semanais diferente 
de 40, esse total deve ser considerado, desde que pelo menos 50% 
dessa carga horária seja para estudos, pesquisa, extensão, 
planejamento e avaliação. 

 
26. 

 

Docentes em tempo 
parcial  

O regime de trabalho em tempo parcial é definido no item 9.2., do 
Anexo da Portaria Normativa 40, consolidada em 29 de dezembro de 
2010: “Docente contratado atuando com 12 ou mais horas semanais 
de trabalho na mesma instituição, reservado pelo menos 25% do 
tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de 
estudantes.” 

 
27. 

 

Espaço de trabalho 
para coordenação 

do curso e serviços 
acadêmicos  

Espaço para o desenvolvimento de trabalho, de ordem técnica-
administrativa e acadêmica, realizado pelo coordenador. 

 
28. 

 

Estágio curricular 
supervisionado  

Período durante o qual um estudante exerce uma atividade 
temporária com vista à sua formação ou aperfeiçoamento profissional 
e que compõe a matriz curricular e é supervisionado por docentes do 
curso de graduação. 

 
29. 

 
Estrutura curricular  

Estrutura curricular é composta por vários elementos necessários 
para constituir a matriz e a proposta curricular do curso de graduação 
seguindo o Projeto Pedagógico do Curso, tendo como base as 
Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 
30. 

 
Extensão  

A extensão acadêmica é ação de uma instituição junto à 
comunidade, disponibilizando ao público externo o conhecimento 
adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos. 

 
31. 

 

Gabinete de 
trabalho  

Salas para o desenvolvimento de trabalho, de ordem técnica-
administrativa e acadêmica, realizado pelos docentes, 
coordenadores e técnico-administrativos. 

 
32. 

 
Gestão acadêmica  

Organização no âmbito acadêmico da IES que realiza funções de: 
estabelecer objetivos, planejar, analisar, conhecer e solucionar 
problemas, organizar e alocar recursos, tomar decisões, mensurar e 
avaliar. 

 
33. 

 
Implantado (a)  

Utiliza-se o termo, nos critérios de análise, quando se trata de 
avaliação para fins de reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de curso ou quando se trata de exigência de 
infraestrutura já disponível na autorização de curso. 

 
34. 

 
Iniciação científica  

A iniciação científica é uma modalidade de pesquisa acadêmica 
desenvolvida por alunos de graduação nas instituições de educação 
superior em diversas áreas do conhecimento. 

 
35. 

 

Instituição de 
Educação Superior 

–IES 

São instituições, públicas ou privadas, que oferecem cursos de nível 
superior nos níveis de graduação (cursos superiores de tecnologia, 
bacharelados e licenciaturas), pós-graduação e extensão. 
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36. 

 
Integralização  

Duração do curso, prazo previsto para que o estudante receba a 
formação pretendida; o tempo total deve ser descrito em anos ou 
fração. 

 
37. 

 

Interdisciplinaridad
e 

É uma estratégia de abordagem e tratamento do conhecimento em 
que duas ou mais disciplinas/unidades curriculares ofertadas 
simultaneamente estabelecem relações de análise e interpretação de 
conteúdos, com o fim de propiciar condições de apropriação, pelo 
discente, de um conhecimento mais abrangente e contextualizado. 

 
38. 

 

Laboratórios de 
ensino  

Laboratórios específicos e multidisciplinares para a abordagem dos 
diferentes aspectos celulares e moleculares das ciências da vida 
(incluindo anatomia, histologia, bioquímica, farmacologia, 
fisiologia/biofísica e técnica operatória). 

 
39. 

 

Laboratórios de 
habilidades  

Laboratórios equipados com diversos instrumentos em quantidade e 
diversidade para capacitação dos estudantes nas diversas 
habilidades da atividade médica. 

 
40. 

 

Material didático 
institucional  

É o componente essencial da qualidade da comunicação entre a 
instituição e o aluno, tais como guias, tutoriais e manuais do aluno. 
Permite executar a formação definida no Projeto Pedagógico do 
Curso, considerando conteúdos específicos, objetivos, técnicas e 
métodos. 

 
41. 

 

Mecanismos de 
familiarização com 
a modalidade EaD  

O discente deverá ser informado sobre os processos acadêmicos 
previstos para a modalidade à distância, bem como dos mecanismos 
de comunicação e de interação que serão disponibilizados. Nesse 
sentido, são fundamentais as capacitações e formações específicas, 
ao longo do curso, para a familiarização em EaD. É importante 
considerar que a democratização da educação pressupõe igualdade 
de acesso e de condições da oferta dos cursos. A elaboração dos 
recursos didáticos deverá prever as devidas adaptações para os 
alunos portadores de deficiências. 

 
42. 

 

Mecanismo de 
interação entre 

docentes, tutores, 
(quando houver) e 

estudantes  

Compõe o conjunto de estruturas de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC) e os respectivos procedimentos e as formas de 
utilização que caracterizam a dinâmica da comunicação e da 
interação entre os sujeitos envolvidos nos processos acadêmicos e 
de ensino e aprendizagem (que são, basicamente, os docentes, 
tutores e discentes), no contexto da oferta do curso superior na 
modalidade à distância. Justifica-se uma vez que os sujeitos deverão 
estabelecer comunicação permanente e continuada em diferentes 
espaços geográficos e tempos. O PPC deve explicitar esses 
mecanismos de modo a possibilitar ao discente a aquisição de 
conhecimentos e habilidades, bem como desenvolver a 
sociabilidade, por meio de atividades da comunicação, interação e 
troca de experiências. Não basta garantir as estruturas tecnológicas 
de TIC, elas devem ser efetivas na comunicação dos envolvidos. 

 
43. 

 
Metodologia  

Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada e rigorosa da ação 
desenvolvida no método de um processo de ensino ou de um 
trabalho de pesquisa. 

 
44. 

 

Natureza 
econômica e social 

da região  

Características que definem as questões econômicas e sociais da 
região no país onde a IES/curso está sendo desenvolvido. 

 
45. 

 
NSA - Não se aplica  

Não se aplica ao curso ou indicador específico. Deverá ser analisado 
de acordo com as diretrizes curriculares do curso e será justificado 
pelo avaliador após análise do Projeto Pedagógico do Curso – PPC e 
do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

 
46. 

 

Núcleo Docente 
Estruturante – NDE  

Conjunto de professores, composto por pelo menos cinco docentes 
do curso, de elevada formação e titulação, contratados em tempo 
integral ou parcial, que respondem mais diretamente pela concepção, 
implementação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso 
(Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010). 
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47. 

 
Orientação de TCC  

Acompanhamento dedicado aos estudantes para a elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) realizado pelos docentes do 
curso. 

 
48. 

 
Periodicidade  

Intervalo de tempo em que se organizam as atividades de ensino 
perfazendo a carga horária determinada pelo Projeto Pedagógico do 
Curso para um conjunto de componentes curriculares. Usualmente 
semestral ou anual; em casos específicos, justificados pelas 
características do PPC, pode ter outro regime, como trimestral ou 
quadrimestral. 

 
49. 

 

Periódicos 
especializados  

Produções especializadas, ordenadas por índice, conforme regra 
específica. 

 
50. 

 
Pesquisa  

Pesquisa é um processo sistemático de construção do conhecimento 
que tem como metas principais gerar novos conhecimentos e/ou 
corroborar ou refutar algum conhecimento pré-existente. É um 
processo de aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza quanto 
da sociedade na qual esta se desenvolve. 

 
61. 

 
Título de Doutor  

Segundo nível da pós-graduação stricto sensu. Tem por fim 
proporcionar formação científica ou cultural ampla e aprofundada, 
desenvolvendo a capacidade de pesquisa e exigindo defesa de tese 
em determinada área de concentração que represente trabalho de 
pesquisa com real contribuição para o conhecimento do tema. 
Confere diploma de doutor. Serão considerados os títulos de 
doutorado, os obtidos em Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu, avaliados e reconhecidos pelo MEC, ou os títulos obtidos no 
exterior e revalidados por universidades brasileiras. 

 
62. 

 

Título de 
Especialista (pós-

graduação lato 
sensu) 

Curso em área específica do conhecimento com duração mínima de 
360 horas (não computando o tempo de estudo individual ou em 
grupo sem assistência docente, nem o destinado à elaboração do 
trabalho de conclusão de curso) e o prazo mínimo de seis meses. 
Pode incluir ou não o enfoque pedagógico. Confere certificado (Cf. 
Resolução CNE/CES nº. 01/2007). 

 
63. 

 
Título de mestre  

Primeiro nível da pós-graduação stricto sensu. Tem por fim 
proporcionar formação científica ou cultural, desenvolvendo a 
capacidade de pesquisa e exigindo defesa de dissertação em 
determinada área de concentração que represente trabalho de 
pesquisa/produto com real contribuição para o conhecimento do 
tema. Confere diploma de mestre. Serão considerados os títulos de 
mestrado acadêmico e profissional, obtidos em Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu, avaliado e reconhecidos pelo MEC, ou 
títulos obtidos no exterior e revalidados por universidades brasileiras. 

 
64. 

 
Turno integral  

Curso ofertado inteira ou parcialmente em mais de um turno (manhã 
e tarde; manhã e noite; tarde e noite) exigindo a disponibilidade do 
estudante por mais de 6 horas diárias, durante a maior parte da 
semana. 

 
65. 

 
Turno matutino  Curso em que a maior parte da carga horária é oferecida até às 12h, 

todos os dias da semana. 

 
66. 

 
Turno noturno  Curso em que a maior parte da carga horária é oferecida após as 

18h, todos os dias da semana. 

 
67. 

 
Turno vespertino  Curso em que a maior parte da carga horária é oferecida entre as 

12h e as18h, todos os dias da semana. 

 
68. 

 
Tutoria à distância  

O tutor a distância, no exercício da função não docente,participa 
ativamente da prática pedagógica. É um profissional graduado na 
área do curso, devidamente capacitado para uso das TICs, que atua 
a partir da instituição e, por meio do ambiente virtual de 
aprendizagem, media o processo pedagógico com estudantes 
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geograficamente distantes e referenciado aos pólos de apoio 
presencial. São atribuições do tutor à distância: esclarecer dúvidas 
pelos fóruns de discussão na internet, pelo telefone, pela 
participação em videoconferências; promover espaços de construção 
coletiva de conhecimento; selecionar material de apoio e sustentar 
teoricamente os conteúdos; assistir ou auxiliar o professor nos 
processos avaliativos de ensino-aprendizagem. 

 
69. 

 
Tutoria presencial  

O tutor presencial, no exercício da função não docente, participa 
ativamente da prática pedagógica. É um profissional graduado na 
área do curso, devidamente capacitado para uso das TICs, que 
atende aos alunos nos pólos, em horários preestabelecidos. São 
atribuições do tutor presencial: auxiliar os alunos no desenvolvimento 
de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da 
pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação ao âmbito de sua 
atividade, bem como ao uso das tecnologias disponíveis; participar 
de momentos presenciais obrigatórios, tais como aulas práticas em 
laboratórios e estágios supervisionados, quando se aplicam; auxiliar 
ou assistir o professor nos processos avaliativos de ensino-
aprendizagem. 

 
70. 

 
Unidade curricular  Unidade curricular é a unidade de ensino com objetivos de formação 

próprios, correntemente designados por cadeiras ou disciplinas. 

 
71. 

 

Unidade Hospitalar 
de Ensino  

A Unidade Hospitalar de Ensino própria ou conveniada deverá ser 
certificada como Hospital de Ensino pelo MEC/MS (Portaria 
2.400/07), sendo centro de referência regional há pelo menos dois 
anos 

 
72. 

 

Vagas anuais 
autorizadas  

Número de lugares destinados ao ingresso de estudantes em curso 
superior, expressas em ato autorizativo, correspondente ao total 
anual, que a instituição pode distribuir em mais de um processo 
seletivo. No caso das instituições autônomas, consideram-se 
autorizadas as vagas aprovadas pelos colegiados acadêmicos 
competentes e regularmente informadas ao Ministério da Educação, 
na forma do art. 28 do Decreto 5.773/2006. 

 
73. 

 

Vagas anuais 
implantadas  

Número total de vagas expressas em ato autorizativo. No caso de 
instituições com autonomia, o avaliador deve verificar nos processos 
seletivos constantes dos editais expedidos pela instituição. 

 



 

Pág 42 

BIBLIOGRAFIA 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil : 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acessado em 
21/07/2016. 

BRASIL. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acessado em 21/07/2016. 

BRASIL. Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm. Acessado em 21/07/2016. 

BRASIL. Decreto 3.860 de 9 de julho de 2001. Dispõe sobre a organização do ensino 
superior, a avaliação de cursos e instituições, e dá outras providências. (revogado). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm. 
Acessado em 21/07/2016. 

BRASIL. Lei 10.861 de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm. Acessado em 
21/07/2016. 

BRASIL. Decreto 5.773 de 9 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das funções 
de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 
superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5773.htm. 
Acessado em: 21/07/2016. 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria Normativa 40 de 12 de dezembro de 2007. 
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de 
informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da 
educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de 
Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de 
qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE) e outras disposições. Diário Oficial da União, nº 249, seção 1, 
quarta-feira, 29 de dezembro de 2010, p. 23-32. 

BRASIL. Decreto 6.303 de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos Decretos 
nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das 
funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 
cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Decreto/D6303.htm#art3. Acessado em 21/07/2016. 

BRASIL. Decreto 8.142 de 21 de novembro de 2013. Altera o Decreto nº 5.773, de 9 
de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão 



 

Pág 43 

e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 
sequenciais no sistema federal de ensino, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8142.htm#art3. 
Acessado em 21/07/2016. 

BRASIL. Decreto 8.754 de 10 de maio de 2016. Altera o Decreto no 5.773, de 9 de 
maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 
avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 
sequenciais no sistema federal de ensino. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8754.htm. 
Acessado em: 21/07/2016. 

INEP. SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior : da 
concepção à regulamentação. 2ª ed. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2004. 155p. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Instrumento de Avaliação de Cursos de 
Graduação presencial e a distância. Brasília, abril de 2016. 

 


