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Os 3 olhares do SINAES 







CONCEITO ENADE: criado, em
2004, para atender ao que
estabelece o § 8º, do Art. 5º da
Lei do Sinaes.

“A avaliação do desempenho dos alunos de cada
curso no ENADE será expressa por meio de
conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco)
níveis, tomando por base padrões mínimos
estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do
conhecimento”.

IDD: criado, em
2005, com o objetivo
de equalizar o
esforço formativo das
IES, considerando os
diferentes perfis de
estudantes recebidos
por elas.

CPC e IGC: criados, em 2007, para racionalizar as
visitas in loco nos processos de regulação e
supervisão. Cursos com conceito três ou mais eram
dispensados da visita in loco.

INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – CRIAÇÃO E OBJETIVO



Indicadores IES

Indicadores Cursos

ttp://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/



Não há critérios 
mínimos de qualidade 

pré-estabelecidos

Ausência de 
referencial 

teórico-
metodológico

A padronização 
muda a escala 

original

Valores 
relativos não 

permitem 
comparabilida

de entre as 
edições ou 

entre as áreas 
de avaliação

Indicadores 
padronizados 
não ajudam 

muito a entender 
o que precisa 

melhorar

Induzem a 
sociedade a 
interpretar 

os 
resultados 

como 
rankings de 
cursos e IES

INEP

OCDE

TCU

CRÍTICAS À AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Inep

Conaes

CNE

MEC

OCDE

Especialistas 

Comunidade 
Acadêmica

IES públicas e 
privadas

Entidades de classe 
públicas e privadas

2017
Fonte:



EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

2004 2007 2010 2013 2015 2016 2017
2019
2020

Criação do 
Conceito 
Enade

o Padronização 
dos microdados 
do Enade e do 
IDD (2010 em 
diante)

o Retomada a 
divulgação 
separada do 
IDD  

o Revisão das 
Notas Técnicas 
de Indicadores 
2016

o Divulgação 
antecipada do 
Conceito Enade 
e IDD 2016

Criação 
do CPC 
e IGC

Mudança no IDD  
utilização dos 
resultados do 
Enem

GEIES -
Grupo de 
Estudos de 
Indicadores 
para a 
Educação 
Superior 
(atuação 
2013 a 
2015)

Mudança 
no IDD 
2014 –
utilização 
dos 
resultados 
do Enem 
do próprio 
estudante 
participant
e do Enade

Divulgação 
dos 
indicadores 
2015 por 
código de 
curso

o Conaes: Grupo de 
Discussão sobre os 
indicadores

o Inep: Grupo de 
Discussão sobre os 
indicadores 
envolvendo Daes, 
Deed e Dired

o Debates com 
especialistas sobre 
o aperfeiçoamento 
dos indicadores e 
proposição de 
novos indicadores

o Debates com as 
associações 
representativas da 
educação superior 

Criaçã
o do 
IDD

2005



https://educacaojuridicablog.wordpress.com/2019/11/01/mec-propoe-o-fim-dos-indicadores-de-
qualidade-igc-e-cpc/

https://educacaojuridicablog.wordpress.com/2019/11/01/mec-propoe-o-fim-dos-indicadores-de-qualidade-igc-e-cpc/


Porque nos tornamos reféns





#JuizoValor #PráticasMercado







Republicada em 31/08/2018
Ultimo dia de retificação (Importante)



ENADE – Port. 840/18 - Artigos 39 – 60  - 21 Artigos   
(Port. 19/2017 – 15 Artigos)



Áreas de conhecimento e eixos tecnológicos

Ano I VERDE

• Cursos de bacharelado nas áreas de 
conhecimento de Ciências Agrárias, 
Ciências da Saúde e áreas afins;

• Cursos de bacharelado nas áreas de 
conhecimento de Engenharias e 
Arquitetura e Urbanismo;

• Cursos Superiores de Tecnologia nas 
áreas de Ambiente e Saúde, Produção 
Alimentícia, Recursos Naturais, Militar 
e Segurança.



Áreas de conhecimento e eixos tecnológicos

Ano II AZUL

• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Biológicas; 
Ciências Exatas e da Terra; Linguística, Letras e Artes e áreas afins;

• Cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento de Ciências da Saúde; 
Ciências Humanas; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; 
Linguística, Letras e Artes;

• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Humanas e 
Ciências da Saúde, com cursos avaliados no âmbito das licenciaturas;

• Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Controle e Processos 
Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção 
Industrial.



Áreas de conhecimento e eixos tecnológicos

Ano III VERMELHO    

• Cursos de bacharelado nas Áreas de Conhecimento Ciências Sociais Aplicadas 
e áreas afins;

• Cursos de bacharelado nas Áreas de Conhecimento Ciências Humanas e áreas 
afins que não tenham cursos também avaliados no âmbito das licenciaturas;

• Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Gestão e Negócios, Apoio 
Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design.

http://portal.inep.gov.br

http://portal.inep.gov.br/










ENQUADRAMENTO



CINE BRASIL (Classificação Internacional
Normalizada da Educação)

Classificação é importante para:

• enquadramento dos cursos a serem avaliados no Enade;

• designação das comissões de avaliação de cursos;

• referência de classificação de cursos por meio do cadastro e-MEC.



CINE BRASIL (Classificação Internacional
Normalizada da Educação)

• Compreende 11 áreas gerais de formação que tomam como base as
áreas de conhecimento: programas básico, Educação, artes e
humanidades, ciências sociais, comunicação e informação, negócios,
administração e direito, ciências naturais, matemática e estatística,
computação e tecnologias da informação e comunicação (TIC),
Engenharia, produção e construção, agricultura, silvicultura, pesca e
veterinária, saúde e bem-estar e serviços.



CUIDADO!!!

A falta de enquadramento
do curso gerando ausência
de ENADE!!! 

A culpada!!!





Edital 36/2021   #Moda



https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/avaliacao_in-
loco/Capacitacao_Procuradores_Educacionais_Institucionais_2018.pdf



#PI_INEP_pag59



Integrado ao 
Planejamento
Institucional

Conhecedor da 
Legislação

Conhecedor da 
Legislação

Conhecedor dos 
processos e todo fluxo

avaliativo

Integrado à Avaliação
Institucional e 

coordenadores de curso

Integrado ao 
Planejamento
Institucional

Conhecedor da IES

Procurador
Institucional

TI







http://download.inep.gov.br/educacao_super

ior/enade/legislacao/2020/portaria_n%2014_

03012020_enade2020.pdf

#EDITAL 

#ENADE2020

#2017 #2019 

#2020 →

#2021

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/legislacao/2020/portaria_n%2014_03012020_enade2020.pdf




http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/abertas-as-inscricoes-para-

elaboradores-de-itens-do-enade-2020-ate-16-de-

fevereiro/21206?fbclid=IwAR1qov4dBneG5kqnldW1z_t5tzlPXfh9jz0vezOLaJAGT_JV1KZAcAialdo





http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-adia-aplicacao-

do-enade-2020/21206









#2021











Proposta de mudança LEI 

SINAES – Lei 10.861/2004

INEP sugeriu vários pontos para alteração:

1. Enade: Art. 5º parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 

5º, 9º.

2. Competência e composição da CONAES: 

Art. 7º.

3. Avaliação Institucional: Art. 3º.

4. Avaliação de Cursos de Graduação: Art. 

4º, 6º e 7º.  









https://www.gov.br/inep/pt-

br/assuntos/noticias/enade/areas-do-ciclo-avaliativo-

do-ano-ii-serao-avaliadas-em-2021



https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-04/inep-anuncia-realizacao-do-

enade-em-novembro





#Listagem_Cursos



BNI - Itens feita em 2020



https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enade/comissoes-do-enade-2021-validam-

diretrizes-das-provas



















Janela de colações

→ Até 29/Agosto (para quem sem forma antes ENADE)

→ Após 16/Dezembro (para regulares / dispensados*)

*a depender da data do pedido de dispensa

→ Após 01 de Set/22 (para irregulares)

















https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-inicia-diagnostico-

para-tratamento-de-dados-pessoais-e-adequacao-a-lgpd





https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/indicadores-de-qualidade-

da-educacao-superior-sao-importantes-instrumentos-de-avaliacao









Repete Port. 494/2021







Interoperabilidade é a capacidade de um 

sistema (informatizado ou não) de se comunicar de 

forma transparente (ou o mais próximo disso) com 

outro sistema (semelhante ou não).

Port.840/2018

















#proximidade
#tecnologia



QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE



#Engajar
#Motivar
#Preparar



#AulaChata
#AlunoRelapso
#MetodologiaRuim
#ProfessorNãoPreparado

#GestãoAprendizagem
#ENADISTA 2020/2021



Gestão de Relacionamento







https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-divulga-

instrucoes-de-prevencao-a-covid-19-em-exames
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https://www.gov.br/mec/pt-
br/assuntos/noticias/enade-2021-sera-
aplicado-em-14-de-novembro





https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/iniciado-periodo-de-inscricao-
para-o-enade-2021







https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enade/curso-orienta-representantes-
institucionais-para-o-enade



https://enade2021.caeddigital.net



GESTÃO ENADE

- EVENTOS

+ PROCESSOS





ENADE

HOPER







Adriano de Sales Coelho
adriano@hoper.com.br
(041) 9 9228-7707

https://www.linkedin.com/in/adriano-de-sales-coelho-
64738846/

http://lattes.cnpq.br/6238350051097034

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


https://www.lyceum.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/


22/07/2021

DEFENDENDO O VALOR DO ENSINO SUPERIOR

No que pareceu um instante, milhões de estudantes universitários e dezenas de milhares de

professores e funcionários foram para casa, se conectaram e aproveitaram ao máximo uma

situação sem precedentes. O ensino superior precisará chegar à conclusão de que o futuro não se

trata de proporcionar uma experiência equivalente. Será sobre a capacidade única do ensino

superior de oferecer uma experiência transformadora.

Diploma 
digital

Admissão 
inteligente de 

alunos

Secretaria
Acadêmica

Virtual

Robotic 
Process 

Automation 

Credenciais
Blockchain

Clientes no Ensino Superior Anos de experiência no setor
Acesse o QR Code 

para mais informações

https://www.hyland.com/pt-BR


https://www.hoper.com.br/financas


https://www.hoper.com.br/financas


https://www.hoper.com.br/prodeese


https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sOAbNHPcQ9uq7SErKf1z_A



