


NÓS, PROFESSORES 

([...] e nossas dores!!!)

Profa. Niube Ruggero

32 anos (Magistério)

Profa. João Vianney

26 anos (Magistério)

Profa. Adriano Coelho

28 Anos (Magistério)

De professor

Para Professor

HOPER
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Didática

A arte de ensinar tudo a todos.  
(COMENIUS)
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NORMALIDADE
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Professores Reflexivos
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Nova roupagem...

Educação mudou / Professores Mudaram

Professor – profissional que adquire e

desenvolve conhecimentos a partir da prática e

do confronto com as condições da profissão.



“The No Hoper” conta a história hilária de seus dias de escola 
bastante incomuns em um internato independente para 
meninos em Knutsford.
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Covid-19  acelerou 

a  chegada do  

futuro
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X
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Virtualização do Processo Educativo

15 Anos em 2 Semanas

10/1 500/1
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Educação Virtual ontem → “Não vai passar de uma gripezinha, um resfriadinho” [...]

Educação Virtual hoje → “Estamos diante do maior desafio da nossa geração [de 

professores, alunos e comunidade acadêmica]!!!”

15 Anos em 2 Semanas  (500/1)

Alunos – consumidores de aulas / co-produtores

Família - Educação Básica em especial

Professor – meus planejamentos, minhas provas...

Técnicos – Administrativos – sempre foi assim...

Gestão – Estratégia, Administrativa, Financeira (quem previu?)

Sistemas e Recursos Tecnológicos – Aportes emergenciais



Virada do modelo

x

Hora de “entubar”

2020/2021

x

UTI
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Ensino Superior

Os Professores que temos !

Os Professores que desejamos!

Os Professores que Precisamos !
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Um professor para um aluno diferente

Um professor para um contexto diferente

Um professor para processos diferentes
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Representação numérica 

do meu trabalho docente



CPC – CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO

Composição dos Indicadores

CPC

Enade IDD
Questionário 
do Estudante

Corpo 
Docente

Mensura o 
conceito médio 

dos alunos (20%)

Mede a 
performance(Enade x 
Enem) do aluno no 

curso (35%)

Considera a proporção de 
Mestres, Doutores e 

Regime de trabalho dos 
professores (30%)

Apura a percepção do 
aluno nos quesitos: 
Infraestrutura, Org. 

Pedagógica e Ampliação 
da Formação (15%) 





https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/07/07/pandemia
-fara-ensino-a-distancia-ser-necessario-ate-2021-diz-parecer-
aprovado-pelo-cne.ghtml

07/07
#Brasil

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/07/07/pandemia-fara-ensino-a-distancia-ser-necessario-ate-2021-diz-parecer-aprovado-pelo-cne.ghtml
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#AulaChata

#AlunoRelapso

#MetodologiaRuim

#ProfessorNãoPreparado



Coeficiente de Rendimento





A volta!!!



???

Fora os que nem voltaram...



FAIXA DE SEGURANÇA PARA CONCEITO ENADE (3/4)



GESTÃO

PROMOÇÃO



PEER REVIEW



Inter, Multi e Transdisciplinar

#Processo



Formação Geral  (25% Enade)

Avaliação da Aprendizagem

Onde temos os checks de aprendizagem da formação geral?

Currículo

Análise de Conformidades →Mudança da prova para atualidades x Direitos 

Humanos

Atividades Complementares Obrigatórias

Atividades Acadêmicas Complementares obrigatórias de Formação Geral 

(indicador de avaliação)



CPC – CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO

Composição dos Indicadores

CPC

Enade IDD
Questionário 
do Estudante

Corpo 
Docente

Mensura o 
conceito médio 

dos alunos (20%)

Mede a 
performance(Enade x 
Enem) do aluno no 

curso (35%)

Considera a proporção de 
Mestres, Doutores e 

Regime de trabalho dos 
professores (30%)

Apura a percepção do 
aluno nos quesitos: 
Infraestrutura, Org. 

Pedagógica e Ampliação 
da Formação (15%) 





2016 2019 Variação

CR –
Coeficiente 
Resultados 6,35 7,84 23 %

Média ENEM 653,25 695,45 6%

Gestão da Aprendizagem

Margem Variáveis (matriz, professor, coordenador de curso)
Potencializar os bons alunos / Administrar alunos com resultados negativos 



3% 1%

11%

2% 1%
4%

8%
14%

28%

8%
12%

15%

69%
72%

46%

85%
81%

74%

16%
10% 11%

4% 5% 5%4% 2% 5%
1% 1% 1%

Ânima Educação Cruzeiro do Sul Kroton Laureate Ser Educacional YDQUS

Comparativo IDD 2019

1 2 3 4 5

• IDD = Força de Alavancagem
• Qualidade Entrante  
• Processo de Ensino e Aprendizagem (leite de pedra)
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CPC – CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO

Composição dos Indicadores

CPC

Enade IDD
Questionário 
do Estudante

Corpo 
Docente

Mensura o 
conceito médio 

dos alunos (20%)

Mede a 
performance(Enade x 
Enem) do aluno no 

curso (35%)

Considera a proporção de 
Mestres, Doutores e 

Regime de trabalho dos 
professores (30%)

Apura a percepção do 
aluno nos quesitos: 
Infraestrutura, Org. 

Pedagógica e Ampliação 
da Formação (15%) 



GESTÃO DA CARGA HORÁRIA 
DOCENTE INTELIGENTE







CPC – CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO

Composição dos Indicadores

CPC

Enade IDD
Questionário 
do Estudante

Corpo 
Docente

Mensura o 
conceito médio 

dos alunos (20%)

Mede a 
performance(Enade x 
Enem) do aluno no 

curso (35%)

Considera a proporção de 
Mestres, Doutores e 

Regime de trabalho dos 
professores (30%)

Apura a percepção do 
aluno nos quesitos: 
Infraestrutura, Org. 

Pedagógica e Ampliação 
da Formação (15%) 



QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE



#proximidade
#tecnologia



https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-quer-ouvir-alunos-e-professores-do-ensino-superior-
sobre-as-substituicoes-de-aulas-presenciais-em-tempos-de-covid-19

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-quer-ouvir-alunos-e-professores-do-ensino-superior-sobre-as-substituicoes-de-aulas-presenciais-em-tempos-de-covid-19


Entrega, Entrega e Entrega 





Questionário – 1 a 6















Gestão de Relacionamento



#Fidelize



* Ponto Focal ENADE (IES)

* Comitê ENADE em cada curso em ano de prova 

( Coordenador de Curso, + Professor +  Alunos) 

Equipes de trabalho



Gestão de Relacionamento

Último Período: TCC, Estágios, ACs, Exames Profissionais (OAB, CRC), 
FIES, Entrada no mercado profissional [...] +  ENADE

EMPATIA Voltar às origens...



#Engajar
#Motivar
#Preparar



#Treinamento
#Ambiência
#Comparabilidade



Anexo III  (2019)



Anexo III  (2021)













#MobileLearning
#ENADE



- EVENTOS

+ PROCESSOS





Onde está?
Alguém viu?
Como é?



INSUMOS PARA AUDITORIA

• Taxas de Aprendizagens comparadas
• Grupos Focais
• ENADE – Microdados comparados do Ciclo 

Avaliativo
• ENEM – Microdados
• DCN´s - Diretrizes Curriculares
• Análise Conformidade DCN/Catálogo 
• Gap´s / Lacunas de Formação
• Surveys Online





Distribuição de pesos para IGC – ENADÃO???

#AçõesEstratégicas para mantença/troca IGC (Um ano ou 
dois anos? Separados? 

Foco em cursos com maior impacto

Lógica do ranking ATP – troca de notas (2:1)

Im
p

ac
to

 2
0

2
0

 +
 2

0
2

1



25%

42%

33%

IGC - Composição IES Brasil 

2017 2018 2019

Privadas →

+

ENADAÇO

Fonte: INEP 2019



Ciclos Avaliativos

ENADE em Junho de 2021?



https://abmes.org.br/noticias/detalhe/3655

#Março/20
#PrePandemia
#ENADE21

https://abmes.org.br/noticias/detalhe/3655






#Legislação

Por Similaridade do Edital:

Prova em Junho → Carga Horária de *80% até Fev/22; Concluintes até Junho/22  (2022.1); 
Expectativa de Concluintes até 2022.2
*Para CSTs 75% e não inclui o 2022.2

Prova em Novembro →Manteria a lógica dos editais anteriores. Carga Horária de *80% até 
Ago/22; Concluintes até Dezembro/22  (2022.2); Expectativa de Concluintes até 2023.1
*Para CSTs 75% e não inclui o 2023.1



Recomendação:

2022.1 / 2022.2 / 2023.1

[...] até o próximo edital







Conhecer a prova
Estrutura Curricular
Modelagem da Avaliação
Matriz de Referência





ENADE

HOPER





Adriano de S. Coelho, Prof. Dr.

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

http://lattes.cnpq.br/6238350051097034

adriano@hoper.com.br
(41) 9 9228-7707







Base Regulatória
Avaliação Virtual

Portaria No. 165 de 20 de abril 
de 2021

Institui a Avaliação Externa 
Virtual in Loco no âmbito das 
visitas por comissões de 
especialistas para avaliação 
externa de Instituições de 
Educação Superior e cursos de 
graduação, no âmbito do 
Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES), 
e da avaliação das Escolas de 
Governo.



Portaria No. 183 de 23 de abril 
de 2021

Regulamenta o disposto na 
Portaria 165 de abril de 2021, 
que instituiu a Avaliação 
Externa Virtual in Loco no 
âmbito das visitas por 
comissões de especialistas 
para avaliação externa de 
Instituições de Educação 
Superior e cursos de 
graduação, no âmbito do 
Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES), 
e da avaliação das Escolas de 
Governo.

Base Regulatória



Portaria no. 275 de 28 de julho 
de 2021

Art. 1º Alterar o artigo 8º da Portaria nº 165, 
de 20 de abril de 2021

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

Art. 3º O artigo 4º da Portaria nº 183, de 23 
de abril de 2021

• 1º As entrevistas dos discentes, docentes 
e do corpo técnico-administrativo não 
serão gravadas ou registradas.

• 2º 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.”



Atenção!
Portaria No. 1087 de 24 de setembro de 2021 – prorroga o que trata o art. 2º. 
da Portaria No. 796 de 2 de outubro de 2020:

• 1º. De novembro 2021 – reconhecimento de cursos e primeiro
recredenciamento

• 1º. De setembro 2022 – RR e Recredenciamento a partir o segundo.

Portaria MEC No. 1107 de 30 de setembro de 2021 - prorroga até 31 de 
outubro a janela de autorização e credenciamentos.

Portaria No. 794 de 6 de outubro de 2021 – altera conteúdos das Portarias No. 
20 e 23/2017:

• Importantes ações:

• aplica-se a todos os processos cadastrados no Sistema e-MEC desde 1º. 
De janeiro de 2019

• Certidões serão consideradas regulares desde que inseridas no Sistema 
e-MEC dentro do proazo de sua validade

• Plano de Garantia de Acessibilidade e laudo de segurança predial 
poderá ser apresentado o alvará de funcionamento válido emitido para o 
imóvel de endereço informado.



Outros Acontecimentos

1. Capacitação de novos avaliadores para ao BASIS.

2. Capacitação para Avaliação Externa.

3. Muitas avaliações virtuais acontecendo.

4. Avaliações em conjunto numa perspectiva 
integrada com equipe interdisciplinar.

5. SERES impugnando relatórios de avaliadores por 
não concordarem com os textos e argumentos dos 
avaliadores.



6. Censo: com problemas e finaliza dia 17 de outubro:

• final do preenchimento, com as verificações de erro;
• os relatórios ainda apresentam problemas na migração 

de dados,  justificativa de alunos;
• o módulo docente também com problemas, porque não 

está sobrepondo os dados migrados;
• o módulo curso também com erros, mesmo estando 

preenchido;
• alguns cursos com alunos informados como trancado no 

ano anterior, não apresentaram esses alunos na 
pesquisa de aluno por curso;

• Como o sistema está com problemas, também não 
abriram o fechamento e as consistências.

Enfim... Uma infinidade de problemas para o PI ou quem 
responde pelo Censo.



7. Muitos processos de Direito
EaD ocorrendo.

Processos OAB Estadual e depois
OAB Federal.



8. Capacitação para Duplo Perfil



9. Novo Guia de 
Boas Práticas da 

Avaliação Externa 
Virtual in Loco



10. Seres e INEP comunicando às
entidades as ações que vem
sendo realizadas. 

















Volta o filme!



2020 …
Muita coisa
aconteceu …



E o nosso mundo parou!



A partir do dia
16 de março…

FOMOS ARRANCADOS DE 
NOSSAS VIDAS E 
TRANCADOS EM CASA.



E o show 
precisou
continuar!



A dor do 
presencial para o 
virtual. 

Com foco:
- Aluno
- Aprendizagem
- Instituição
- Evidências









E o novo normal?

• Mudança de postura, 
pois muitos não querem
voltar;
• Uma vertende híbrida
para o ensino presencial;
• A necessidade de 
adaptação do que 
entendíamos como nosso
fazer acadêmico
revisitado, mexido;
• Questionário Enade
querendo a opinião do 
aluno de como o 
professor colaborou com 
o processo formativo.



Mundo Real





Homenagem aos nossos Professores



Todo dia você tem a oportunidade de 
oferecer aos seus alunos o mundo, 
experiências e um conhecimento que 
transforma a vida. Não vamos
desperdiçar! 



Profa. Dra. Niube Ruggero

(11) 99292 4535

Niube@hoper.com.br

mailto:Niube@hoper.com.br




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/


13/10/2021

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/prodeese


https://www.hoper.com.br/analise-setorial


https://www.hoper.com.br/consultoria-regulatoria


https://bit.ly/Webinar-Hoper-20-10-21



