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Educação superior:
desafios decorrentes de suas características

• O tamanho do Sistema de Educação Superior abarcado pelo Sinaes:

desafio para o acompanhamento da qualidade das Instituições de

Educação Superior (IES) e das condições de oferta de curso de graduação.

• A diversidade de natureza administrativa e de formas de organização

acadêmica das IES: desafios para os processos de avaliação, regulação e

supervisão do Sistema.

• A complexidade inerente aos processos avaliativos é dilatada em função

do tamanho do Sistema de Educação Superior abarcado pelo Sinaes.

• As características elencadas revelam desafios e dificuldades para a

proposição e implementação de políticas públicas com desdobramentos

na melhoria da educação (básica e superior).



• O que se espera a partir dos resultados do Sinaes?

 Melhorar a qualidade da Educação Superior, orientar a expansão

da oferta.

 Identificar mérito e valor das instituições, áreas, cursos e

programas nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e

formação.

 Promover a responsabilidade social das Instituições de Educação

Superior (IES), respeitando a identidade institucional e a

autonomia.

SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR



FORMAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

• Estão previstos processos avaliativos vinculados a: (Portaria nº 40/2007-2010)

 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).

 Realizado para aferir conhecimentos, competências e habilidades

desenvolvidas pelo estudante ao longo do curso.

 Avaliações in loco.

 Realizada com uma abordagem mais qualitativa de avaliação sobre as

condições de oferta dos cursos de graduação e da estrutura das IES.

 Indicadores de Qualidade da Educação Superior.

 Produzidos com uma abordagem mais quantitativa, subsidiando os

processos de avaliação in loco.



ABRANGÊNCIA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

• O Sinaes promove o processo de avaliação da qualidade de:

 Estudantes – avaliação de desempenho dos estudantes.

Resultados: nota do estudante no Enade e Conceito Enade para cursos.

 Cursos de graduação – avaliação dos cursos de graduação para fins de

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento (visita in

loco); indicadores de qualidade sobre cursos.

Resultado: Conceito de Curso (CC) e Conceito Preliminar de Curso (CPC).

 IES – autoavaliação e avaliação institucional (visita in loco) para fins de

credenciamento e recredenciamento; indicador de qualidade sobre IES.

Resultado: Conceito Institucional (CI), Relatório de Autoavaliação e

Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC).



Enade



CICLO AVALIATIVO

• Está previsto Ciclo Avaliativo composto por 3 (três) anos:(Portaria nº 40/2007-2010)

 Áreas - Bacharelados e Licenciaturas
 Ano I - Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins (2004, 2007, 2010, 2013 e

2016).

 Ano II - Ciências Exatas, Licenciaturas e áreas afins

 Ano III - Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins.

 Eixos Tecnológicos

 Ano I - Agronegócio; Estética e Cosmética; Radiologia; Gestão Ambiental;
Gestão Hospitalar.

 Ano II - Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação,
Infraestrutura, Produção Industrial.

 Ano III - Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção
Cultural e Design.



ENADE

• As áreas previstas nos ciclos avaliativos dizem respeito a grandes

áreas do conhecimento, que não são, em si, as áreas de avaliação do

Enade.

• As áreas de avaliação do Enade, relacionadas às grandes áreas do

conhecimentos de cada ano do ciclo avaliativo, são definidas,

anualmente, em Portaria específica do Ministério da Educação.

• Todas as ações de avaliação, regulação e supervisão, de cursos já

reconhecidos, decorrem das áreas de avaliação do Enade.



ENADE

• Ações vinculadas às áreas de avaliação do Enade:

 Elaboração e aplicação das provas do Enade.

 Cálculo e divulgação dos Indicadores de Qualidade (ano

subsequente à aplicação do Enade).

 Medidas de regulação realizadas pela Secretaria de

Regulação e Supervisão (Seres) do MEC (ano subsequente à

aplicação do Enade).

Inep



ENADE

• Instrumentos aplicados no Enade:

 Questionário do Estudante

 Questionário do Coordenador

 Prova DIMENSÕES DO INSTRUMENTO TIPO DE ITEM NOTA ENADE

ENADE

Formação Geral (FG)
8  de múltipla escolha

25%
2 discursivas

Conhecimento Específico (CE)
27 de múltipla escolha

75%
3 discursivas



Quantidade de Estudantes Inscritos 2004 a 2016
(valores aproximados - em unidades de milhar)

Fonte: Inep/2016
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Resultados do ENADE 
Relatórios: subsídios para gestores e orientação à sociedade

• Relatório do Curso: desempenho do conjunto dos estudantes.

• Relatório da Instituição: visão do conjuntos dos cursos da IES

• Relatórios de Área: resultados dos cursos da área avaliados no país 
por tipo de instituição (Universidade, Centro Universitário ou 
Faculdade), organização acadêmica (pública ou privada); Unidade 
da Federação, região geográfica e país. 

• Percepção de concluintes e coordenadores sobre a formação 
acadêmica ao longo da graduação.

• Provas e Gabaritos do Enade.



Indicadores de Qualidade



INDICADORES DE QUALIDADE

• Segundo a Portaria Normativa MEC nº 40/2007 (2010), são

Indicadores de Qualidade da Educação Superior:

 Conceito Enade

 Conceito Preliminar de Curso (CPC)

 Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC)

• Esses indicadores de qualidade mantêm relação direta com o Ciclo

Avaliativo, sendo os cursos avaliados segundo as áreas de avaliação

vinculadas aos Anos do Ciclo Avaliativo.



INDICADORES DE QUALIDADE

• Todos os indicadores são expressos em faixas, descritas em uma

escalada discreta crescente de valores de 1 (um) a 5 (cinco).

 Os indicadores são calculados a partir de componentes.

 Os valores brutos atribuídos aos componentes são
padronizados e reescalonados para serem expressos em
valores contínuos de 0 (zero) a 5 (cinco).

 Os valores discrepantes (outliers) são desconsiderados como
valores mínimo e máximo no processo de reescalonamento.

• Antes do cálculo final, todas as IES têm acesso aos insumos de cálculo

e podem se manifestar no Sistema e-MEC.



CONCEITO ENADE

• O Conceito Enade é um indicador de qualidade calculado a partir dos

desempenhos dos estudantes concluintes dos cursos de graduação no

Enade.

 É resultante da média ponderada da nota padronizada dos

concluintes na Formação Geral (25%) e no Conhecimento

Específico (75%).

 Cálculo por Unidade de Observação – que consiste no conjunto de

cursos de uma IES que compõem uma área de abrangência

(enquadramento) em um mesmo município, para aquelas que

contem com ao menos de 2 (dois) concluintes participantes.



CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO (CPC)

• O CPC é um indicador de qualidade que agrega diferentes variáveis

que expressam:

 resultados da avaliação de desempenho de estudantes;

 titulação e regime de trabalho do corpo docente;

 percepções dos estudantes sobre a organização didático-
pedagógica, infraestrutura e as oportunidades de ampliação da
formação acadêmica e profissional .

• Cálculo por Unidade de Observação, para aquelas com ao menos 2

(dois) ingressantes (até 2013) e 2 (dois) concluintes participantes no

Enade.



CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO (CPC)

DIMENSÃO COMPONENTES

Nota dos Concluintes no Enade (NC) 20,0%

Nota do Indicador de Diferença entre os 

Desempenhos Observado e Esperado 

(NIDD)

35,0%

Nota de Proporção de Mestres (NM) 7,5%

Nota de Proporção de Doutores (ND) 15,0%

Nota de Regime de Trabalho (NR) 7,5%

Nota referente à organização didático-

pedagógica (NO)
7,5%

Nota referente à infraestrutura e 

instalações físicas (NF)
5,0%

Nota referente às oportunidades de 

ampliação da formação acadêmica e 

profissional (NA)

2,5%

Percepção Discente 

sobre as Condições 

do Processo 

Formativo

15,0%

PESOS

Desempenho dos 

Estudantes
55,0%

Corpo Docente 30,0%



ÍNDICE GERAL DE CURSOS AVALIADOS DA 
INSTITUIÇÃO (IGC)

• Calculado, por IES, considerando:

 Média dos CPC dos cursos avaliados da instituição, no triênio de
referência, ponderada pelo número de matrículas.

 Média dos conceitos da avaliação trienal da Capes dos programas
de pós-graduação stricto sensu, ponderada pelo número de
matrículas.

• Para instituições sem programas de pós-graduação stricto sensu

avaliados pela Capes, o IGC é a média ponderada dos CPC de seus

cursos de graduação.



INDICADORES DE QUALIDADE

Desempenhos 
como 

Concluinte de 
cursos de 
graduação

(Enade)

Conceito Enade

Conceito 
Preliminar 
de Curso 

(CPC)

Desempenhos como 
Ingressante do curso 

do graduação avaliado

(Ingressantes de 2011 a 2013/ 
concluintes após 2013)

(Enem)

Índice Geral 
de Cursos 

(IGC)

IDD

Corpo Docente

(Censup)

Questionário do 
Estudante

(Enade)

Pós-Graduação
(Capes)

Componentes dos cálculos



AVALIAÇÃO

• Segundo dicionários, avaliar é o ato de atribuir valor ou mérito a

alguma coisa.

• A avaliação está imbuída de juízo de valor. Envolve um julgamento

conclusivo em termos de bom ou ruim, melhor ou pior.

• Avaliação educacional: expressa uma conclusão normativa acerca da

qualidade (ou sucesso) de estudantes, professores, escolas,

programas, políticas ou sistemas educacionais.

• A avaliação educacional está associada à ideia medir e julgar

resultados educacionais.



AVALIAÇÃO E INDICADORES

• Indicadores não são, necessariamente, avaliações.

• Enquanto avaliação educacional exprime julgamento, indicadores

podem ter um caráter mais descritivo. Entretanto, eles auxiliam na

formação de um juízo avaliativo.

• Embora usualmente chamados de avaliação, o desempenho de

estudantes em exames padronizados é, mais precisamente, um

indicador de resultado educacional.



AVALIAÇÃO E INDICADORES

• Concluir sobre a qualidade de uma IES pode requerer mais do que os

resultados de exames externos: indicadores de insumos e processos

educacionais, percepções subjetivas obtidas por visitas in loco,

entrevistas etc.

• No entanto, resultados de exames externos são um dos mais

importantes instrumentos para que o público interessado forme um

juízo avaliativo sobre a qualidade de estudantes, docentes, cursos,

IES, programas, políticas ou sistemas educacionais.



B

FUNÇÕES DA AVALIAÇÃO

• Diagnóstico, Credenciamento, Seleção e Accountability (avaliação

somativa)

• Aprimoramento das instituições ou dos cursos (avaliação formativa)

• Para fins administrativos (promoções, regulação etc)

• Duas medidas de interesse

Aferir o aprendizado do estudante (medida direta)

Aferir a contribuição da escola / curso para o aprendizado (medida 
indireta)

Base para os Modelos de Valor Adicionado



ENADE

 Construção das Matrizes de Prova, seleção de itens para o Banco

Nacional de Itens (BNI) e análise dos resultados do Exame.

 Comissões Assessoras de Avaliação, compostas por especialistas

vindos da comunidade acadêmica, sendo assegurada a

representatividade de instituições públicas e privadas, das 5 (cinco)

regiões do país e a competência acadêmica (ICA).

 Elaboração e revisão de itens para o BNI.

 Docentes atuantes em IES.

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA



LIMITES E POSSIBILIDADES

• LIMITES

 Por melhores que sejam, são Indicadores e não um retrato das
condições concretas dos processos formativos e estrutura das IES,
portanto, não substituem a avaliação in loco.

 Expressam valores relativos e não absolutos.

 Não são comparáveis entre suas edições.

 Implementação de ajustes em indicadores utilizados para fins de
regulação, supervisão e financiamento.



LIMITES E POSSIBILIDADES

• POSSIBILIDADES

 Aprimoramento dos indicadores existentes para que estimem
melhor as condições de oferta dos cursos e da estrutura das IES.

 Substituir as escalas de estimação da qualidade para que possam
expressar mensurações e valorações absolutas (não relativas).

 Composição de escalas de valores que permitam a comparação
entre as edições dos indicadores.

 Composição de uma “cesta de indicadores” para subsidiar
processos decisórios e de avaliação de políticas públicas de
naturezas e finalidades diversas, ao invés se utilizar um mesmo
indicadores compostos nos referidos processos.



INDICADORES DE QUALIDADE

• Os Indicadores de Qualidade têm sido indutores de qualidade, como

no caso do CPC:

 Titulação do corpo docente.

 Infraestrutura.

 Oportunidades de ampliação da formação acadêmica e
profissional .



RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

• A disseminação dos resultados da avaliação interessa a diversos

segmentos sociais.

 Instituições de Educação Superior: utilizam as informações para
decisões de políticas institucionais.

 Secretarias do MEC: adotam resultados para fins de regulação e
supervisão da Educação Superior .

 Gestores públicos em Educação Superior: utilizam dados para elaborar
e orientar ações e políticas educacionais.

 Pesquisadores: utilizam os dados em trabalhos acadêmicos.

 Sociedade em geral: obtém elementos para conhecer melhor um curso
e/ou IES de interesse.



Estudos: Foco na revisão e proposição de 
novos indicadores



DESAFIOS PARA O SINAES

Dinamizar o processo de avaliação, integrando instrumentos,
espaços e momentos.

Acompanhar o desenvolvimento e aperfeiçoamento do Ciclo
Avaliativo e do próprio Sinaes (produção de estudos e
disseminação de resultados).

Garantir nos processos de avaliação (IES, cursos e estudantes)
referenciais que assegurem o padrão mínimo de qualidade em
todos os cursos de graduação.



O GEIES foi formado em abril de 2013, a partir da necessidade de reunir experts de
diversas competências para avançar nas reflexões sobre a análise da Educação
Superior no Brasil. Em sua constituição, reuniu especialistas conhecedores de:

 Indicadores educacionais (em especial de Educação Superior) e socioeconômicos
utilizados no Brasil e no exterior;

 Ferramentas estatísticas;

 Mecanismos de acesso e manejo de bases de dados educacionais e socioeconômicos
utilizados no Brasil e no exterior;

 Sistema e política de avaliação da Educação Superior no Brasil (graduação e pós-
graduação).

O grupo compartilhava o desejo de fortalecer a avaliação frente à regulação,
fornecendo indicadores que dessem mais suporte à gestão das instituições e cursos
em busca da melhoria da qualidade.

GRUPO DE ESTUDOS DE INDICADORES PARA A 
EDUCAÇÃO SUPERIOR (GEIES)



Subgrupo 1 – Indicadores relacionados aos 
Estudantes

Composição: Ricardo Primi, Elaine Pazello, Maurício 
Garcia, José Belloni e Girlene Ribeiro.

- sucesso/desempenho final dos estudantes;

- evasão e “fora de fase” – garantia de permanência e 
formação no ‘tempo previsto’/sucesso;

- evolução ao longo da formação acadêmica (valor 
agregado).

Subgrupo 2 - Indicadores relacionados às 
Instituições

Composição: Antonio Carlos Ronca, Joaquim Soares 
Neto, Rodrigo Capelatto e Maurício Garcia.

- compromisso social: redução desigualdade/mobilidade 
social;

- internacionalização / regionalização;

- uso e resultados de avaliação.

Subgrupo 3 - Indicadores relacionados às 
Instituições

Composição: Adalberto Carvalho, Flávio Vasconcelos, 
Ricardo Primi e Leila Pagnozzi.

- pesquisa e pós-graduação;

- corpo docente;

- infraestrutura.

Subgrupo 4 – Aspectos Metodológicos

Composição: Flávio Vasconcelos, José Angelo Belloni, 
Rodrigo Capelatto e Alexander Berndt.

- comparabilidade;        

- diversidade;

- presencial/EaD;

- outliers.

Divisão dos SubgruposGEIES: Subgrupos de Trabalho



Dimensão Propostas do Geies Ações

Estudante

Taxa de colocação profissional do egresso -

Indicador de evasão ou Taxa de graduação Estudo desenvolvido pela DEED

IDD – com regressão hierárquica multinível
Estudo desenvolvido por consultores 

e equipe Daes/ Implementado no 
cálculo em 2014

Compromisso Social Número/porcentagem de graduados em áreas socialmente estratégicas -

Desempenho de estudantes 
de ações afirmativas

Taxa evasão em alunos bolsistas (cotistas, etc.) versus não bolsistas -

Nota no Enade de alunos bolsistas (cotistas, etc.) versus não bolsistas -

Internacionalização

Incluir no Censo a informação do aluno sobre participação em programa/atividade 
internacional

Realizado

Incluir no Censo a informação da instituição sobre programas/atividades 
internacionais

Realizado

Incluir no Questionário do Estudante a informação do aluno sobre participação em 
programa/atividade internacional

Realizado

Regionalização Taxa de empregabilidade  dos egressos na região -

Pesquisa Indicador que informe a pesquisa qualificada de todos os docentes de uma IES -

Infraestrutura

Comparar os resultados das avaliações feitas pelos estudantes com os resultados das 
avaliações in loco. 

-

Modificar o Questionário do Estudante e Questionário do Coordenador (ENADE), de 
modo que a comparação dos resultados dessa avaliação possa ocorrer em três níveis: 
discente, coordenador e avaliadores do INEP.

Questionários alterados em 2013



Ano Origem da Demanda Demanda Ações Status

2013 GEIES Cesta de indicadores Consolidação de uma proposta e envio ao Presidente do Inep Concluído

2014 GEIES/Estudo da ABMES
Indicador específico para 
Faculdades

Estudo sobre a possibilidade de cálculo do CPC por organização 
acadêmica

Concluído

2014 Equipe Técnica do Inep

CPC - Questionário do Estudante –
Fatorial e TRI
(Realizado por Consultores e Equipe Técnica 
Inep)

Análise Fatorial - Edição 2014 Concluído

Análise TRI - Edições 2013 e 2014
Não 

iniciado

CPC - IDD (CPF e Multinível)
(Realizado por Consultores e Equipe Técnica 
Inep)

Estudo sobre recuperação dos CPFs referentes à Edição 2014 na base do 
Enem

Concluído

Verificação de correlação de outras variáveis relativas a aspectos 
socioeconômicos com a Nota do Enade, além da escolaridade dos pais

Concluído

Regressão Multinível Concluído

IGC
(Realizado por Consultores e Equipe Técnica 
Inep)

Propostas do IGC Concluído

2015
Presidente do Inep
Francisco Soares

Banco de dados para estudos de 
trajetória

Banco de dados do Enade 2010 a 2013 Concluído

Banco de dados do Enem 2009 a 2013 Concluído

Banco de dados do Censup + Enem + Enade Concluído

Estudo teórico para subsidiar a 
análise de propostas de 
Indicadores de Trajetória

Levantamento Teórico Concluído

Texto de revisão bibliográfica e direcionamento conceitual para o estudo Concluído

Análise de Itens do Enade - Teoria 
Clássica e TRI

Levantamentos, consolidações e simulações com os dados Concluído

Análise dos dados consolidados
Realização 

Parcial

Análise das bases do Censo
(2010 a 2013)

Identificação de Inconsistências Concluído

Mapeamento de possibilidade de sequenciamento de situações dos 
estudantes aceitáveis longitudinalmente

Concluído



MUITO OBRIGADA!

Prof.ª Dr.ª Mariângela Abrão

mariangela.abrao@inep.gov.br


