


Conteúdos do Webinar

1. Base legal

2. Avaliação externa virtual in loco na prática



Base legal



LEGISLAÇÃO
DECRETO n° 9.057 

(25/05/2017) –
específica do EaD

DECRETO n. 9.235 
(15/12/2017) –

geral das IES

PORTARIAS 
NORMATIVAS:

Portaria n. 20 (21/12/2017) 
= Alterada pela Portaria n. 

741 (02/08/2018)

Portaria n. 315 
(04/04/2018)

Portaria n. 23 (21/12/2017) 
= Alterada pela Portaria n. 

742 (02/08/2018)



Avaliações externas virtuais

• Institui a Avaliação Externa Virtual in 
Loco no âmbito do SINAES.

Portaria n. 165 
(20/04/2021) = modificada 

pela Portaria n. 275

• Regulamento a Portaria 165.
Portaria n. 183 

(23/04/2021) = modificada 
pela Portaria n. 275

• Altera as Portarias n. 165 (20/04/21) 
e 183 (23/04/21).

Portaria n. 275 
(28/07/2021)



Portaria n. 165 (+alterações da Portaria n. 275)

Não são avaliados virtualmente:

•Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem.

Compete à IES:

• I - organizar todos os materiais e evidências necessários para a realização da avaliação;

• II - organizar pessoas e locais para viabilizar a realização de entrevistas e reuniões, com indivíduos ou grupos;

• III - garantir condições tecnológicas fixas e móveis para a verificação das condições de infraestrutura; e

• IV - disponibilizar armazenamento próprio em nuvem para postagem de documentos e compartilhamento seguro com a comissão 
avaliadora.

Geolocalização:

•No início de cada interação, em especial nos momentos de apresentação de instalações, o responsável pela IES na conferência 
deverá apresentar à comissão compartilhamento de tela com aplicação web em tempo real, com a geolocalização atual, 
comprovando o endereço constante no processo.

Videoconferência

Compartilhamento de documentos e comprovantes 



Portaria n. 183 (+alterações da Portaria n. 275)

ENTREVISTAS NÃO GRAVADAS

• As entrevistas dos discentes, docentes e do corpo técnico administrativo não serão gravadas ou registradas.

TERMOS

• A IES deverá encaminhar ao Inep, até o último dia da visita, o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 
RENÚNCIA AO DIREITO DE GRAVAÇÃO, disponibilizado no Anexo, de todos os membros da comunidade acadêmica 
que participarem das gravações ou registros.

DOCUMENTOS

• O trânsito de documentos adicionais ocorrerá por meio de armazenamento em nuvem providenciado pela IES. 

• Os avaliadores podem manter em sua posse quaisquer documentos disponibilizados pela IES para a realização da 
avaliação in loco.

• O acesso aos documentos deverá ser garantido aos avaliadores até 5 dias depois da visita. 

• A IES poderá ́carregar arquivos a partir de 7 dias antes da visita virtual até o último dia da visita. 

• Arquivos postados após a visita serão desconsiderados pelos avaliadores.



Avaliação externa virtual
in loco na prática



Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação
(MEC/INEP, Out., 2017)

RECONHECIMENTO E 
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO



1.Escala crescente de 1 a 5. Os conceitos são:

CONCEITOS – IACG 2017

CON-

CEITO
LEGENDA DESCRIÇÃO

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

2
PARCIALMENTE

SATISFATÓRIO
Ausência de evidências dos atributos descritos no conceito 3.

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

4 BOM
Evidências para os atributos apresentados nos critérios de análise 
do conceito 3 e do(s) critério(s) aditivo(s) do conceito 4.

5 MUITO BOM
Evidências para os atributos apresentados nos critérios de análise 
do conceito 3 e do(s) critério(s) aditivo(s) dos conceitos 4 e 5.

2. Os conceitos deverão ser justificados, com argumentação qualitativa e 
contextualizados, com base nos indicadores.



Exemplo

11

IACG 2017

Baseia-se em 
“atributos aditivos 
para evolução de 

conceitos”



3. O Conceito do Curso (CC) é calculado, pelo sistema e-MEC, com base na média
aritmética ponderada dos conceitos das dimensões, os quais são resultados da 
média aritmética simples dos indicadores das respectivas dimensões.

4.Os pesos por ato e dimensão são:

CÁLCULO

     

EIXOS Autorização 
Reconhecimento e 

Renovação de 
Reconhecimento 

Número de 
indicadores 

1 Organização Didático-
Pedagógica 

40 30 24 

2 Corpo Docente e Tutorial 20 40 15/16 
3 Infraestrutura 40 30 16/18 

TOTAL 100 100 55/58 
	
	



1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso

1.2 Objetivos do curso

1.3 Perfil profissional do egresso

1.4 Estrutura curricular

1.5 Conteúdos curriculares

1.6 Metodologia

1.7 Estágio curricular supervisionado

1.8 Estágio curricular supervisionado - relação com a rede de 
escolas da Educação Básica [LICENCIATURA]

1.9 Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática 
[LICENCIATURA]

1.10 Atividades complementares

1.11 Trabalho de Conclusão de Curso

1.12 Apoio ao discente

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

1.14 Atividades de tutoria [EaD]

Dimensão 1:
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às 
atividades de tutoria [EaD]

1.16 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 
processo ensino-aprendizagem

1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) [EaD]

1.18 Material didático 

1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos 
processos de ensino-aprendizagem

1.20 Número de vagas

1.21 Integração com as redes públicas de ensino 
[LICENCIATURA]

1.22 Integração do curso com o sistema local e regional de 
saúde (SUS) [SAÚDE]

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

1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas  
[LICENCIATURA]

IACG 2017



2.1 Núcleo Docente Estruturante

2.2 Equipe multidisciplinar [EaD]

2.3 Atuação do coordenador

2.4 Regime de trabalho do coordenador de curso

2.5 Corpo docente: titulação

2.6 Regime de trabalho do corpo docente do curso

2.7 Experiência profissional do docente (excluída a experiência na docência superior) [não Licenciatura]

2.8 Experiência no exercício da docência na educação básica [Licenciatura e CST]

2.9 Experiência no exercício da docência superior

2.10 Experiência no exercício da docência na educação a distância [EaD]

2.11 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância [EaD]

2.12 Atuação do colegiado de curso ou equivalente

2.13 Titulação e formação do corpo de tutores do curso [EaD]

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

2.15 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância [EaD]

2.16 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica

Dimensão 2:
CORPO DOCENTE E TUTORIALIACG 2017



Perfil do Corpo Docente do Curso
Formação, Condições de Trabalho e Experiência Profissional 

Nº Nome do 
Professor

Titulação Formação 
Acadêmica

Regime de 
Trabalho
(na IES)

Carga 
Horária 

Semanal
(na IES)

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em meses)

Ensino 
Superior 

Específico * Não Acadêmica 
Tempo de Atividade 

no Curso

01
Maria da 
Silva

Doutora

D= Biologia
M= Biologia
E= não
G= Fisioterapia e 
Biologia

Parcial 30 108 24 36 108



Perfil do Corpo Docente do Curso
Produção Científica nos Últimos 3 Anos

Nº
Nome do 
Professor

Titulação

Artigos 
publicados 

em 
periódicos 
científicos 

na área

Artigos 
publicados 

em 
periódicos 
científicos 
em outras 

áreas

Livros ou 
capítulos 
em livros 
publicad

os na 
área

Livros ou 
capítulos 
em livros 

publicados 
em outras 

áreas

Trabalhos 
publicado

s em 
anais 

(complet
os)

Trabalho
s 

publicad
os em 
anais 

(resumos
)

Traduções 
de livros, 

capítulos de 
livros ou 
artigos 

publicados

Proprieda
de 

intelectua
l 

depositad
a

Proprieda
de 

intelectua
l 

registrada

Projetos 
e/ou 

produções 
técnicas 

artísticas e 
culturais

Produção 
didático-

pedagógica 
relevante, 

publicada ou 
não

01
Maria da 
Silva

Doutora 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01



3.1 Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral

3.2 Espaço de trabalho para o coordenador

3.3 Sala coletiva de professores

3.4 Salas de aula

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática

3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC)

3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC)

3.8 Laboratórios didáticos de formação básica

3.9 Laboratórios didáticos de formação específica

3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde [SAÚDE]

3.11 Laboratórios de habilidades [SAÚDE]

3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados [SAÚDE]

3.13 Biotérios [SAÚDE]

3.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística) [EaD]

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

3.16 Comitê de Ética em Pesquisa (Pesquisa com humanos)

3.17 Comitê de Ética na Utilização de Animais (Pesquisa com animais)

3.18 Ambientes profissionais vinculados ao curso [EaD]

Dimensão 3:
INFRAESTRUTURAIACG 2017



Espaços Docentes, Coordenação e outros Acadêmicos
•Recursos de TICs

•Privacidade de trabalho

•Privacidade para atendimento aos discentes

•Guarda de material e equipamentos pessoais com segurança

Espaço de trabalho para docentes em 
Tempo Integral

•Privacidade para atendimento de indivíduos ou grupos

•Infraestrutura tecnológica diferenciada que possibilita formas distintas de trabalho
Espaço de trabalho para o coordenador

•Recursos de TICs

•Descanso, lazer e integração

•Apoio técnico-administrativo

•Guarda de material e equipamentos pessoais com segurança

Sala coletiva de professores

•Manutenção periódica

•Conforto

•Recursos de TICs

•Flexibilidade relacionada às configurações espaciais

Salas de aula

•Equipamentos disponíveis •Conforto

•Estabilidade e velocidade da internet e rede sem fio

•Hardware e software atualizados • Avaliação periódica  ações de melhorias.

Acesso dos alunos a equipamentos de 
informática



Acervo Bibliográfico
•Acervo físico tombado e informatizado OU virtual com contrato (em nome da IES) a todos os usuários.

•Adequação, atualização e quantidade por Unidade Curricular conforme parecer do NDE.

•Acervo virtual com instalações e recursos tecnológicos adequados: internet, acessibilidade, garantia de acesso (plano 
de contingência).

•Soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.

•Periódicos físicos (últimos 3 anos atualizados) ou virtuais (com assinaturas).

Bibliografia básica por 
Unidade Curricular (UC)

•Acervo físico tombado e informatizado OU virtual com contrato (em nome da IES) a todos os usuários.

•Adequação, atualização e quantidade por Unidade Curricular conforme parecer do NDE.

•Acervo virtual com instalações e recursos tecnológicos adequados: internet, acessibilidade, garantia de acesso (plano 
de contingência).

•Soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.

•Periódicos físicos (últimos 3 anos atualizados) ou virtuais (com assinaturas).

Bibliografia complementar 
por Unidade Curricular (UC)

•Estações individuais e coletivas para estudos.

•Recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo.

•Atendimento educacional especializado.

•Acessibilidade.

•Plano de atualização do acervo: recursos, ações corretivas e avaliação do acervo pela comunidade acadêmica.

Biblioteca(s)



Laboratórios
•De acordo com o PPC.

•Normas de funcionamento e segurança.

•Conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e TICs.

•Quantidade de insumos, materiais e equipamentos conforme o número de vagas.

•Avaliação periódica quanto aos serviços e qualidade e ações de melhorias.

Laboratórios didáticos de formação 
básica

•De acordo com o PPC.

•Normas de funcionamento e segurança.

•Conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e TICs.

•Quantidade de insumos, materiais e equipamentos conforme o número de vagas.

•Avaliação periódica quanto aos serviços e qualidade e ações de melhorias.

Laboratórios didáticos de formação 
específica

•Específicos para os cursos de Saúde (ver DCNs).

•Multidisciplinares – aspectos celulares e moleculares das ciências da vida.

•Recursos e insumos para atender à demanda discente.

•Recursos tecnológicos inovadores.

Laboratórios de ensino para a área de 
saúde [SAÚDE]

•Habilidades médicas ou de saúde, conforme o PPC.

•Competências desenvolvidas nas diferentes fases do curso.

•Recursos tecnológicos inovadores.
Laboratórios de habilidades [SAÚDE]



https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/
avaliacoes_e_exames_da_educacao_superior/guia_de_b
oas_praticas_de_avaliacao_externa_virtual_in_loco_avali
adores_e_ies.pdf

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_superior/guia_de_boas_praticas_de_avaliacao_externa_virtual_in_loco_avaliadores_e_ies.pdf






https://www.lyceum.com.br/


https://www.campusmanagement.com.br/


Presença Global: 

Com mais de 100 universidades (públicas e privadas) de prestígio como parceiras nos 

Estados Unidos, América Latina, Europa, África e Oriente Médio.

Brasil

www.higheredpartners.com.br

https://higheredpartners.com.br/


http://bit.ly/curso-gestao-sistemica


https://bit.ly/secretaria-academica


https://bit.ly/Cursos-Hoper-Online



