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• Autarquia Federal fundada em 13 de janeiro de 1937; 
 

• Missão - promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema 
Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação e 
implementação de políticas públicas para a área educacional a partir 
de parâmetros de qualidade e equidade, bem como produzir 
informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, 
educadores e público em geral. 
 

• Levantamentos estatísticos e avaliativos: Censo, Avaliações 
Externas, Exames, Estudos Técnicos. 
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Relato avaliativo do PDI 

Síntese histórica dos resultados dos processos avaliativos 
internos e externos da IES 

Síntese histórica do planejamento de ações acadêmico-
administrativas decorrentes dos resultados das avaliações 

ORGANIZAÇÃO DO RELATO INSTITUCIONAL 



Processos de 
Avaliação 

Processos de 
Gestão 

Autoconhecimento 
da IES 

RELATO INSTITUCIONAL AMPLIA E FORTALECE A RELAÇÃO ENTRE: 



• Evidenciar a interação entre os resultados do conjunto de 
avaliações (externas e internas) e suas atividades acadêmico-
administrativas, de forma a demonstrar as ações 
implementadas e as melhorias da IES; 
 

• Analisar como a estratégia adotada pela IES atende sua 
missão, sua visão e seus objetivos; 
 

• Integrar, com caráter complementar, as informações obtidas 
pelos processos de Avaliação Interna e Externa; 
 

• Aplicar-se aos atos de Recredenciamento e Credenciamento 
para Transformação de Organização Acadêmica. 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA: O RELATO INSTITUCIONAL  



NOTA TÉCNICA N.65 
INEP/DAES/CONAES 

Destacar a relevância da 
Autoavaliação das IES 

Sugestão de roteiro para 
elaboração de relatórios 

Definir versão parcial e 
integral 

ROTEIRO PARA RELATÓRIO DE 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A autoavaliação, em consonância com 
o PDI da IES, deve ser vista como um 

processo de autoconhecimento 
conduzido pela CPA. 

As ações de melhoria a serem 
implementadas pela IES dependem 
de sua própria compreensão, de seu 

autoconhecimento. 

O processo de autoavaliação deverá 
ser consolidado no Relatório, que 

tem por finalidades fomentar a 
cultura de avaliação e subsidiar os 

processos de avaliação externa. 

Autoavaliação Institucional: Relatório de Autoavaliação 



1. Considera a Dimensão 8 do Sinaes (Planejamento e 
Autoavaliação) 

2. Visa descrever e identificar os principais elementos do 
processo avaliativo da IES, em relação ao seu PDI, aos 
relatórios elaborados pela CPA e demais documentos 
institucionais avaliativos, do período que constitui o objeto de 
avaliação 

3. Apresenta o Relato Institucional, o qual focaliza a evolução 
acadêmica da IES. 

 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: 
EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
  



• 1.1 Evolução institucional a partir dos processos de 
Planejamento e Avaliação Institucional: Quando a demonstração 
de evolução institucional contida no Relato Institucional é 
caracterizada como suficiente em relação aos processos de 
Planejamento e Avaliação Institucional; 

 
• 1.2 Projeto/processo de autoavaliação institucional: Quando o 

projeto/processo de autoavaliação institucional está 
previsto/implantado e atende de maneira suficiente às necessidades 
institucionais, como instrumento de gestão e de ações 
acadêmico administrativas de melhoria institucional.  

INDICADORES DO EIXO 1 (PARA CONCEITO 3) 



• 1.3 Autoavaliação institucional - participação da comunidade 
acadêmica: quando o processo de autoavaliação ocorre com 
participação suficiente da comunidade acadêmica. 

 
• 1.4 Projeto/processo de autoavaliação institucional: quando a 

divulgação das análises dos resultados do processo de 
autoavaliação institucional e das avaliações externas ocorre, de 
maneira suficiente, para a comunidade acadêmica. 

INDICADORES DO EIXO 1 (PARA CONCEITO 3) 



• 1.5 Elaboração do relatório de autoavaliação: quando o relatório 
de autoavaliação apresenta resultados, análises, reflexões e 
proposições de forma suficiente para subsidiar planejamento e 
ações 

 
• Com exceção do indicador “1.2 Projeto/processo de 

autoavaliação institucional”, os demais que compõem o eixo 1 
são aplicáveis apenas aos atos de Recredenciamento e 
Credenciamento para Transformação da Organização Acadêmica. 

INDICADORES DO EIXO 1 (PARA CONCEITO 3) 
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A CONCEPÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA 
AVALIAÇÃO IN LOCO 



 
• Perspectiva da garantia de condições de acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes da 
educação especial na educação superior  
 

• Direito fundamental relacionado à dignidade de 
estudantes público-alvo da educação especial na 
educação superior 

 

A CONCEPÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA AVALIAÇÃO IN LOCO 



A promoção da acessibilidade deve 
resultar na garantia de condições de 
acesso, permanência e conclusão de 

estudos pelos estudantes da educação 
especial na educação superior, 

adequando o contexto institucional às 
especificidades do alunado que 

demanda tais recursos e serviços. 



• Participação da comunidade acadêmica nos 
processos de avaliação interna e externa, 
considerando o público alvo da educação 
especial; 
 

• Divulgação dos resultados de autoavaliação e 
avaliação externa garantida a remoção de 
barreiras nas comunicações. 
 

AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO EIXO 1 



1. Verificar coerência entre PDI e as ações institucionais nas 
diferentes vertentes de sua atuação acadêmica (ensino, pesquisa, 
extensão e gestão); 
 
2. Constatar os diferentes caminhos percorridos ou a percorrer 
pela IES no contexto de sua inserção social, bem como sua 
atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e social, 
tendo como base a missão, os propósitos e as metas do PDI. 
 

AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO EIXO 2 (DEMONSTRÁVEL NO 
RELATÓRIO DA CPA) 



• 2.2 – Coerência entre o PDI e as atividades de ensino de 
graduação e de pós-graduação; 

• 2.3 – Coerência entre o PDI e as práticas de extensão; 
• 2.4 – Coerência entre o PDI e as atividades de 

pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e cultural. 
• 2.5 – Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se 

refere à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à 
produção artística e ao patrimônio cultural; 

• 2.7 – Coerência entre o PDI e as ações de responsabilidade 
social: inclusão social; 

• 2.8 – Coerência e o PDI e ações afirmativas de defesa e 
promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial; 
 

ACESSIBILIDADE DEMONSTRÁVEL NO RELATÓRIO DA CPA: 



• Políticas de Ensino e Acadêmicas; 
• Comunicação com a comunidade interna e externa; 
• 3.9 – Programas de atendimento a estudantes: (apoio 

psicopedagógico, programas de acolhimento ao ingressante, 
programas de acessibilidade ou equivalente, nivelamento e/ou 
monitoria), inclusive aos estrangeiros, quando for o caso; 

• 3.12 – Atuação dos egressos da IES no ambiente 
socioeconômico. 

ACESSIBILIDADE DEMONSTRÁVEL NO RELATÓRIO DA CPA: 

PERSPECTIVA TRANSVERSAL, CONSIDERANDO A 
CULTURA ORGANIZACIONAL INCLUSIVA 



• Enfoque em formação e capacitação docente, bem como no 
plano de carreira do corpo técnico-administrativo no que se 
refere ao atendimento às políticas de acessibilidade; 
 

• Consideração pela participação do público-alvo da educação 
especial (docentes, alunos, técnicos-administrativos) no 
desenvolvimento de Políticas de Gestão. 

AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO EIXO 4 (DEMONSTRÁVEL NO 
RELATÓRIO DA CPA.) 



AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO EIXO 5 (DEMONSTRÁVEL NO 
RELATÓRIO DA CPA) 

• Cumprimento ou não do dispositivo legal relativo à 
acessibilidade física/arquitetônica nas instituições 
de educação superior; 

• Verificação das condições de acesso a tecnologias 
assistivas e ao acervo; 

• Análise da acessibilidade nos serviços prestados nos 
laboratórios e na biblioteca. 



• Requisitos referentes ao atendimento à Acessibilidade e à 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista 

• Acessibilidade Arquitetônica 
• Acessibilidade Pedagógica, Atitudinal e nas Comunicações 

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 



ACESSIBILIDADE E 
AUTOAVALIAÇÃO NOS CURSOS 



• 1.15 – Ações decorrentes dos processos de avaliação do 
curso: quando as ações acadêmico-administrativas, em 
decorrência das autoavaliações e das avaliações externas 
(avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito do curso, 
estão previstas/implantadas de maneira suficiente. (Conceito 3) 
 

• Inclusão dos Relatos da CPA como documento nas avaliações 
de Curso e a necessidade de ações efetivas da CPA para os 
cursos. Impactos para as CPAs das Universidades e Centros 
Universitários com mais de 100 cursos. 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL E A 
DISTÂNCIA 



• 1.5 – Estrutura Curricular 
• 1.6 – Conteúdos Curriculares 
• 1.7 – Metodologia 
• 1.14 – Apoio ao Discente 
• 1.18 – Material didático institucional 

AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA DIMENSÃO 1 (DEMONSTRÁVEL NO 
RELATÓRIO DA CPA) 

ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA E ATITUDINAL NO 
ÂMBITO DO CURSO 



• Cumprimento ou não do dispositivo legal relativo à 
acessibilidade física/arquitetônica nas instituições 
de educação superior; 
 

• Verificação das condições de acesso a tecnologias 
assistivas, aos sistemas e ao acervo. 

AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA DIMENSÃO 3 – INFRAESTRUTURA 
(DEMONSTRÁVEL NO RELATÓRIO DA CPA) 



• Cunho regulatório (cumpre/não cumpre) 
• Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida; 
• Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; 
• Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana 
e Indígena; 

• Políticas de Educação Ambiental; 
• Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 





Qualidade da Educação Superior 

• Levantamento sistemático de dados quantitativos sobre a IES e seus cursos.  

Censo da Educação Superior 

• Criação de espaços institucionais para a realização da autoavaliação pela comunidade 
acadêmica. 

Comissões Próprias de Avaliação (CPA) 

• Realizada por docentes de várias IES, com competência e domínio técnico adquirido 
pela experiência profissional na educação superior e formação na área e/ou pela 
atuação do curso a ser avaliado. 

Avaliação in loco 

• Reflexão sobre os resultados avaliativos, propiciando a análise e mudanças efetivas na 
gestão institucional e do próprio curso.  

Relatórios de Avaliação 



CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO NO ÂMBITO DO SINAES 

• aprendizagem/ diagnóstico/ações  
Formativa 

• prática evolutiva/ sistêmica/ integrada 
Processual 

• produz autoconhecimento, construção e 
reconstrução para uma cultura de  avaliação com 
permanente atitude de tomada de consciência 
sobre sua missão e finalidades acadêmica e social 

Emancipatória 



Acessibilidade em 
Perspectiva 

Transversal e em 
consonância com os 
Requisitos Legais e 

Normativos 

Sistema de avaliação 
verificado e aferido de 

forma integrada por 
diferentes atores 

 (gestores, professores, 
 alunos, avaliadores  e 

sociedade  civil) 

Ferramenta para 
orientação da 
gestão pública 

Avaliação como uma 
política de Estado 
 e não de governo 

Qualidade acadêmica 
com critérios e 

indicadores para a 
formação de 
profissionais 

Processos realizados 
por meio de sistema 

eletrônico desenvolvido 
para dar 

credibilidade,tecnologia
transparência e 

agilidade 



AGRADEÇO A ATENÇÃO! 
 

Dra Margô  Gomes de Oliveira 
Karnikowski 
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