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Introdução 
 

Vamos estudar, agora, alguns indicadores por dimensão do Instrumento de Avaliação de 

Cursos de Graduação (IACG) para o ato autorizativo de autorização de curso. Nesse estudo, vamos 

abordar a estrutura dos indicadores e, de forma mais detida, os critérios de análise e seus atributos 

para que você possa utilizar o instrumento de avaliação de maneira competente. Sugerimos 

fortemente que reveja a NT 16/2017/CGACGIES/DAES, item 5.2, para compreensão plena dos 

termos utilizados. 

Aproveitamos para relembrar que o IACG é composto por 3 (três) dimensões definidas na Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004, que “institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES e dá outras providências”. As dimensões associadas ao IACG são as seguintes: 

 

x DIMENSÃO 1: organização didático-pedagógica; 

x DIMENSÃO 2: corpo docente e tutorial; 

x DIMENSÃO 3: infraestrutura. 
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Indicador analisado da dimensão 1 
 

Seguindo a ordenação das dimensões no instrumento, vamos estudar agora um indicador da 

dimensão 1, que trata da organização didático-pedagógica do curso avaliado. Abaixo, podemos 

observar o indicador 1.2 do IACG para o ato autorizativo de Autorização de Curso. Como estudamos 

na unidade anterior de nossa capacitação, associado a cada conceito do indicador temos um critério 

de análise que é composto por diversos atributos. 

 

Figura 1 – Indicador 1.2 no IACG para atos de autorização 
 

 
 
Temos abaixo um quadro analítico do critério de análise para atribuição do conceito 5 no 

indicador 1.2. Note que em cada seta há um atributo do critério de análise mencionado. Para a 

atribuição do conceito 5, todos os atributos do critério de análise devem estar sustentados por 
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evidências obtidas a partir das atividades da comissão na avaliação in loco. Observe que temos uma 

“escada” em sentido descendente. Para imputar o conceito 5, todos os seus atributos devem ser 

abordados na justificativa elaborada, com a enumeração das evidências que sustentaram a decisão 

de conferir tal conceito ao indicador. 

 
Quadro 1 - Quadro analítico do critério de análise do conceito 5 para o indicador 1.2 – Objetivos do 

curso 
 

1º atributo do critério 
de análise para 
atribuição do conceito 
5 ao indicador 

 
Os objetivos do curso estão previstos no PPC 
considerando o perfil profissional do egresso, a 
estrutura curricular, o contexto educacional 
 

2º atributo do critério 
de análise para 
atribuição do conceito 
5 ao indicador 

 
e características locais e regionais. 

3º atributo do critério 
de análise para 
atribuição do conceito 
5 ao indicador 

 
e novas práticas emergentes no campo 
do conhecimento relacionado ao 
curso. 
 

 
No quadro acima, observe que cada atributo se refere a um fato que deve ser verificado in 

loco, com a enumeração das evidências que o sustenta, conforme suas características descritas. 

Assim, no texto do critério de análise associado ao conceito 5, cada atributo (do 1 ao 3) descreve 

uma característica que deve existir no curso em avaliação, para conferência do critério de análise 

associado ao conceito. Como mencionamos acima, para a imputação de um conceito ao indicador, 

todos os atributos do critério de análise associado devem necessariamente estar contemplados na 

justificativa, com a enumeração de suas evidências, advindas da avaliação in loco. 

Analisando mais detidamente o critério de análise para o conceito 5, vemos que deve ser 

analisado o PPC. Cada um dos atributos é passível de verificação por meio de evidências que devem 

ser apresentadas pelo curso em avaliação, observada a necessária caracterização das condições de 
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oferta. A comissão de avaliação, por sua vez, deve enumerar tais evidências, que podem ter fontes 

diversas, na justificativa elaborada. Somente assim, o objeto de avaliação “Objetivos do curso” pode 

ser corretamente caracterizado a partir de seu conceito no indicador. 

Conforme estudamos na Nota Técnica 16/2017/CGACGIES/DAES/INEP (retificada pela Nota 

Técnica N° 2/2018/CGACGIES/DAES), os critérios de análise de cada indicador possuem relações 

entre si, como exposto no Quadro 2. 

Quadro 2 – Relação entre os critérios de análise associados a cada conceito 
CONCEITO RELAÇÃO ENTRE CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1 Ausência crítica do objeto de avaliação ou ausência de evidências dos 
atributos descritos no conceito 2 ou inexistência de evidências que 
atendam integralmente o disposto no critério de análise do conceito 2 

2 Ausência de evidências dos atributos descritos no conceito 3 ou 
inexistência de evidências que não atendam integralmente o disposto no 
critério de análise do conceito 3 

3 Existência de evidências para os atributos apresentados nos critérios de 
análise do conceito 3 

4 Existência de evidências para os atributos apresentados nos critérios de 
análise do conceito 3 e para o(s) critério(s) aditivo(s) do conceito 4 

5 Existência de evidências para os atributos apresentados nos critérios de 
análise do conceito 3 e 4 e para o(s) critério(s) aditivo(s) do conceito 5 

 
 
Observando a relação entre os critérios de análise de cada conceito, podemos notar que o 

critério do conceito 5 possui, de forma acumulada, os critérios:  

- aditivo dele próprio (representado pela frase “e novas práticas emergentes no campo do 

conhecimento relacionado ao curso”); 

- aditivo para o conceito 4 (“e características locais e regionais”); e  

- próprio do conceito 3 (“Os objetivos do curso estão previstos no PPC, considerando o perfil 

profissional do egresso, a estrutura curricular e o contexto educacional”).  

Então, para reforçar, o conceito 4 é caracterizado pela “Existência de evidências para os 

atributos apresentados nos critérios de análise do conceito 3 e para o(s) critério(s) aditivo(s) do 
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conceito 4”, sendo que o conceito 5 por sua vez caracteriza-se pela “Existência de evidências para os 

atributos apresentados nos critérios de análise do conceito 3 e  4 e para o(s) critério(s) aditivo(s) 

do conceito 5”. Ou seja, o critério para o conceito 4 acumula as condições do conceito 3 mais seu 

critério aditivo específico; e o critério para o conceito 5, como visto anteriormente, acumula as 

condições do conceito 3, o critério aditivo para o conceito 4 e o critério aditivo próprio estabelecido 

para o conceito 5. 

Com relação aos conceitos 1 e 2 (que não representam qualidade satisfatória, de acordo com 

a Portaria Normativa Nº 19, de 13 de dezembro de 2017, Art. 22), o critério de análise associado ao 

conceito 2, por sua vez, é caracterizado pela “ausência de evidências dos atributos descritos no 

conceito 3 ou inexistência de evidências que atendam integralmente o disposto no critério de análise 

do conceito 3”. No caso do indicador em estudo, o 1.2, o critério para o conceito 2 é o seguinte: “Os 

objetivos do curso estão previstos no PPC de maneira limitada, considerando o perfil profissional do 

egresso, a estrutura curricular e o contexto educacional”. Ou seja: se o critério de análise para 

atribuição do conceito 3 aponta que “Os objetivos do curso estão previstos no PPC, considerando o 

perfil profissional do egresso, a estrutura curricular e o contexto educacional”, o critério para 

atribuição do conceito 2 aponta uma ausência em relação ao critério do conceito 3.  

O critério de análise para o conceito 1 caracteriza-se, finalmente, pela “ausência crítica do 

objeto de avaliação ou ausência de evidências dos atributos descritos no conceito 2 ou inexistência 

de evidências que atendam integralmente o disposto no critério de análise do conceito 2”. No caso 

do indicador 1.2 temos que o critério associado ao conceito 1 aponta que "Os objetivos do curso não 

estão previstos no PPC, considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular e o 

contexto educacional. “. No contexto abordado, aproveitamos para relembrar que, embora exista 

essa relação entre os critérios de análise dos diferentes conceitos em cada indicador, cada conceito 

possui seu próprio critério de análise, que deve ser observado detidamente. 
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Figura 2 – Definições dos elementos constituintes dos indicadores nos instrumentos de 
avaliação 

 

 
 
  

Vamos relembrar 
definições 

importantes sobre os 
indicadores de acordo 

com a Nota Técnica 
n°16/2017/CGACGIES/

DAES/INEP

Objeto de avaliação: indicado por seu título;

Conceito: valor numérico que representa um nível
crescente de qualidade (1 a 5);

Critério de análise: conjunto de atributos que
caracterizam a qualidade do objeto de análise, associados
a um conceito;

Critério aditivo: atributo suplementar que integra o
critério de análise para os conceitos 4 e 5;

Observação: comentário informativo sobre a aplicação do
indicador.
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Indicador analisado da dimensão 2 
 
 

Vamos estudar agora um indicador da dimensão 2 (corpo docente e tutorial) do IACG 

utilizado em avaliações vinculadas a atos autorizativos de autorização de curso. Nosso indicador de 

estudo será o 2.3 - Regime de trabalho do coordenador de curso. A fim de proporcionar uma visão a 

partir de outro ângulo, uma vez que no estudo do indicador anterior partimos da observação do 

critério de análise associado ao conceito 5, na presente análise partiremos do conceito 3. 

 
Quadro 3 - Quadro analítico do critério de análise do conceito 3 para o indicador 2.3 - Regime de 

trabalho do coordenador de curso 
1º atributo do critério de análise 
para atribuição do conceito 3 ao 
indicador 

O regime de trabalho previsto do 
coordenador é de tempo parcial ou integral 

2º atributo do critério de análise 
para atribuição do conceito 3 ao 
indicador 

e possibilita o atendimento da 
demanda, considerando a gestão do 
curso, a relação com os docentes, 
discentes, tutores e equipe 
multidisciplinar (quando for o caso) 

3º atributo do critério de análise 
para atribuição do conceito 3 ao 
indicador 

e a representatividade nos 
colegiados superiores. 

 
 Seguindo a lógica da relação entre os critérios de cada conceito apresentado no Quadro 2, 

podemos inferir que o critério de análise para o conceito 4 possuirá critério(s) aditivo(s) com a 

acumulação do critério para o conceito 3. O conceito 5, por sua vez, também possuirá seu(s) 

critério(s) aditivo(s), além de acumular o critério aditivo do conceito 4 e o critério do conceito 3. 

Vamos observar esse relacionamento de forma esquemática na Figura 3. 
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Figura 3 – Relação entre o critério de análise nos conceitos do indicador 2.3 

 
 

 Note a relação entre os elementos apontados na Figura 3 e o texto completo de cada critério 

de análise dos conceitos do indicador 2.3. Notamos mais uma vez a lógica cumulativa entre o critério 

de análise de cada conceito dentro do indicador. Essa lógica, embora seja predominante, não é 

absoluta, pois em alguns indicadores não existe um acréscimo propriamente dito de atributo entre o 

critério de um conceito e o que o sucede imediatamente. Pode existir uma alteração qualitativa do 

atributo no sentido de o atributo seguinte ser de natureza diferente do anterior. 

 

 
 
 
 

Conceito 
5

Conceito 
4

Conceito 
3

Conceito 
2

Conceito 
1

Não é [...] nem 
[...]

parcial [...] mas 
não [...]

parcial ou integral 
e possibilita [...]

[...] Integral e 
possibilita [...]

[...]integral e 
possibilita [...]

[...] considerando 
[...]

[...] considerando 
[...]

[...] considerando 
[...]

[...] considerando 
[...]

[...] e [...] [...] e [...]

[...] e [...] [...] e [...]

[...] por meio [...]

[...] por meio [...]

[...] e o [...]
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Figura 4 - Indicador 2.3 no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação para atos de Autorização 

 

 Observando o critério de análise associado a cada conceito, temos que, para a atribuição do 

conceito 3, os diversos atributos devem ser analisados pela comissão à luz das condições verificadas 

acerca do regime de trabalho do coordenador do curso. Note que os atributos que integram um 

critério de análise possuem uma relação orgânica. Assim, como estudado na unidade anterior da 

capacitação, notamos a importância de sempre se considerar o critério de análise em seu inteiro 

teor para que não ocorra a designação de um conceito errôneo ao indicador, à luz das evidências 

obtidas com a avaliação in loco. 
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 Com a análise dos critérios associados ao conceito 4, além do constante no critério de análise 

para o conceito 3, temos o critério aditivo “por meio da elaboração de um plano de ação 

documentado e compartilhado, que preveja indicadores do desempenho da coordenação a serem 

disponibilizados publicamente”. Para o conceito 5 temos, igualmente, a acumulação entre:  

- o critério para o conceito 3;  

- o critério aditivo exclusivo do conceito 4; e  

- a adição do critério aditivo do conceito 5: “e o planejamento da administração do corpo docente do 

seu curso, favorecendo a integração e a melhoria contínua”. 

 Para os conceitos 1 e 2 (que não representam qualidade satisfatória), temos, 

respectivamente, os critérios: “O regime de trabalho previsto do coordenador não é de tempo 

parcial nem integral”; e “O regime de trabalho previsto do coordenador é de tempo parcial, mas não 

possibilita o atendimento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes, 

discentes, tutores e equipe multidisciplinar (quando for o caso) e a representatividade nos 

colegiados superiores”.  

Não se esqueça: o mais importante é manter atenção minuciosa ao indicador e seus critérios 

de análise associados a cada conceito. Cada termo empregado no critério de análise deve ser 

cuidadosamente interpretado para que a comissão não incorra em erro, elaborando assim uma 

justificativa adequada para o conceito atribuído, com a enumeração de todas as evidências 

necessárias. 
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Indicador analisado na dimensão 3 
 

Agora nossa análise recairá sobre um indicador da dimensão 3 (infraestrutura): o indicador 

3.4 (Salas de aula). Leia o inteiro teor de cada critério de análise do indicador. 

 

Figura 5 - Indicador 3.4 no IACG, para atos de autorização de curso 
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Notem que o atributo do critério de análise para o conceito 3 faz menção a diversas 

características. Para obtermos o critério aditivo no critério do conceito 4, compare o critério do 

conceito 4 com o do conceito 3. Observa-se que o critério de análise do conceito 3 termina com a 

expressão “a serem desenvolvidas” e,,,,,, no critério de análise do conceito 4, temos o acréscimo da 

expressão “[...] e flexibilidade [...] oportunizando [...]”. Assim, ao critério de análise do conceito 3 - 

“As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando manutenção 

periódica, conforto e disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação 

adequados às atividades a serem desenvolvidas” -, temos o acréscimo da expressão “e flexibilidade 

relacionada às configurações espaciais, oportunizando distintas situações de ensino-aprendizagem”. 

Vejamos no inteiro teor do critério de análise para o conceito 4: 

 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando 
manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da 
informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas e 
flexibilidade relacionada às configurações espaciais, oportunizando distintas situações 
de ensino-aprendizagem. 
 

 
 Da mesma forma, se compararmos o critério de análise do conceito 4 com o constante para o 

conceito 5, temos que, enquanto o critério de análise do conceito 4 termina com a expressão 

“distintas situações de ensino-aprendizagem”, o critério para o conceito 5 possui o critério aditivo “e 

possuem outros recursos cuja utilização é comprovadamente exitosa”. Como fizemos anteriormente, 

vejamos o inteiro teor do critério para o conceito 5: 

 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando 
manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da 
informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, 
flexibilidade relacionada às configurações espaciais, oportunizando distintas situações 
de ensino-aprendizagem, e possuem outros recursos cuja utilização é 
comprovadamente exitosa 

 
 Nos critérios para os conceitos 1 e 2, temos as ausências associadas. No critério do conceito 2 
temos que 
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As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, mas não 
apresentam manutenção periódica, ou conforto, ou disponibilidade de recursos de 
tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem 
desenvolvidas 

 
 Preste atenção no “[...] mas não apresentam [...] ou [...] ou [...]”. O critério para o conceito 2 

estipula que se ao curso que não possuir alguma das condições – observado o uso do “OU”, o 

conceito a ser aplicado é o 2. No critério de análise para o conceito 1, temos que “as salas de aula 

não atendem às necessidades institucionais e do curso”. 

 Com a observação dos critérios de análise dos indicadores estudados, ressaltamos a 

importância de que a condição sine qua non para a conferência de conceito ao indicador é a 

enumeração, para todos os atributos do critério de análise, das evidências obtidas in loco que 

sustentam a decisão da comissão por conferir o conceito. 

 À medida que determinadas condições dos critérios não são verificadas, remete-se ao 

conceito anterior, até que seja alcançado o critério de análise mais aderente às condições de fato 

existentes no curso. O procedimento de conferência de conceitos, entretanto, não é embasado 

apenas na conferência das condições por si só. As comissões partem das documentações apensadas 

ao Sistema Eletrônico, assim como daquilo que foi preenchido pela IES no Formulário Eletrônico de 

avaliação, com os aportes aditivos advindos das evidências obtidas in loco. 

Finalmente, essa lógica cumulativa e dos critérios aditivos demanda uma convergência entre 

a comissão avaliadora e a IES no sentido de trazer à luz evidências para os atributos. Oportunamente 

aprofundaremos esse tema.  


