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Ao final do estudo, você deve ser capaz de 
Compreender o fluxo de avaliação no Inep e as atividades que a
comissão de avaliadores deve empreender para o êxito das
avaliações in loco

Para tal realização, você deve conseguir

Identificar o fluxo 
de avaliação que 
ocorre no Inep

Compreender as 
atividades do 

Inep e dos 
avaliadores no 

contexto da 
Portaria nº 

19/2017

Descrever as 
atividades que as 

comissões de 
avaliação devem 
executar para a 

realização de 
avaliações in loco.



• Definições preliminares

• Portaria nº 19/2017 (até agenda de visita)

• Agenda de visita e análise preliminar

• Fluxo de atividades anteriores à visita, pelos 
avaliadores

• Portaria nº 19/2017 e demais disposições

• Fluxo de atividades posteriores à visita, pelos
avaliadores

• Fluxo geral de atividades da comissão de 
avaliação
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Definições

FASE DE AVALIAÇÃO 
Processo realizado pelo Inep com o objetivo de mobilizar competências para a
realização da avaliação in loco de Instituições de Educação Superior e cursos
de graduação, gerando os insumos para a composição de referenciais básicos
para os processos de regulação e supervisão da Educação Superior.

AVALIADOR 
Docente da educação superior com vínculo institucional que, em nome
de seus pares, e por delegação do MEC, afere a qualidade de
instituições de educação superior e cursos de graduação.

AVALIAÇÃO IN LOCO
Verificação, in loco, das condições de funcionamento de cursos de
graduação ou instituições. É realizada por comissão de avaliadores, com o
objetivo de gerar insumos para a composição dos referenciais básicos para
os processos de regulação e supervisão da Educação Superior.

FLUXO FASE INEP AVALIAÇÃO
Conjunto de procedimentos que compõem o processo 
desenvolvido na fase de avaliação.



Definições

CÓDIGO DE AVALIAÇÃO
Identificação exclusiva de avaliações vinculadas a processos de credenciamento,
recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento,
protocolo de compromisso e reavaliação.

PROCESSO TRAMITADO exclusivamente por meio eletrônico no sistema e-MEC.

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Documento preenchido pela comissão de avaliadores (in loco) com informações,
contextualização (da IES e do curso), eixos/dimensões, indicadores e critérios de
análise associados.

ATOS AUTORIZATIVOS
Para Avaliação Institucional
- Credenciamento
- Recredenciamento
- Transformação de Organização Acadêmica
Para Avaliação de Cursos
- Autorização
- Reconhecimento
- Renovação de Reconhecimento



Definições

OFÍCIO DE DESIGNAÇÃO
Documento formal emitido pela CGACGIES/DAES/INEP, contendo informações sobre a
avaliação:
- código da avaliação; - processo;
- nome da IES avaliada; - nome do curso;
- endereço; - dados do coordenador do curso; 
- período da avaliação in loco; - dados dos integrantes da comissão e;
- outras informações pertinentes ao processo avaliativo.

AGENDA DE VISITA 
Registro dos compromissos diários da Comissão Avaliadora no período in loco.



Fluxo Fase Inep Avaliação

Vamos relembrar!
Como você já pode ter observado nos materiais anteriores de nosso curso, a fase
Inep/avaliação encontra-se antecedida e precedida por ações da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (Seres) do Ministério da Educação (MEC). Vamos relembrar
o fluxo completo dos processos?



Fluxo Fase Inep Avaliação

Os processos 
aptos a ingresso 

na fase Inep-
avaliação são 
aqueles que 
obtiveram

DESPACHO 
SANEADOR

Satisfatório

Parcialmente 
satisfatório

A leitura do despacho saneador pelos integrantes das comissões
de avaliação é obrigatória, pois ele contém informações
relevantes acerca do processo associado às avaliações a serem
realizadas.



Fluxo Fase Inep Avaliação – Segundo a Portaria Normativa nº 19/2017

Art. 15. A Comissão Avaliadora procederá à avaliação in loco
utilizando o instrumento de avaliação referente ao respectivo
ato.



AGENDA DE
VISITA

A elaboração da agenda de visita é de 
extrema importância para o êxito da 

avaliação in loco, visto ser um instrumento 
de planejamento para otimizar o tempo da 
comissão durante a estada na IES e obter 
evidências para a atribuição de conceitos 

para os indicadores do Instrumento de 
Avaliação.

Quando há a confirmação da comissão de 
avaliação, após todos os avaliadores 

confirmarem a sua participação, o Sistema 
e-MEC envia automaticamente o Ofício de 

Designação para os avaliadores e o 
comunicado de visita à IES.

A partir deste momento, a CGACGIES 
solicita que a comissão inicie os 

procedimentos de preparação para a visita 
in loco. 

Deve ser estabelecido contato entre os avaliadores e iniciada a leitura dos documentos da 
avaliação (PDI, PPC, Formulário Eletrônico preenchido pela Instituição, etc.). Nesse ponto 

cabe o contato inicial com as informações do curso a ser avaliado, sobretudo para subsídio da 
Análise Preliminar, a ser realizada pela comissão de avaliação. Ainda no contexto 

mencionado, a elaboração da Agenda de Visita surge como necessária.

A elaboração da agenda, além de balizar os 
trabalhos da comissão de avaliação, 

também tem por objetivo informar à IES 
como se darão os trabalhos durante a 

visita in loco.

Após recebimento da agenda pela 
IES/Curso (no prazo de 10 dias antes da 
visita), é facultado à Instituição/Curso 

enviar sugestões de alteração de horário 
de reuniões ou visitas, de modo a adequar 

o trabalho da comissão à rotina da IES.

Há, por parte da IES/Curso, a ansiedade 
pela chegada da comissão que realizará a 
avaliação que subsidiará a emissão ou não 
do ato autorizativo vinculado à avaliação.  

Agenda de Visita e Análise Preliminar



ANÁLISE PRELIMINAR
A análise preliminar tem seus pontos 

definidos na Nota Técnica n°
16/2017/CGACGIES/DAES/INEP, sendo que:

[...] 4.3. Tal análise [preliminar] visa a 
oferecer uma síntese da missão, objetivos, 
histórico, características e prioridades da 

instituição ou do curso, de forma a refletir 
o conjunto de elementos fundamentais 

para a compreensão da sua constituição e 
do seu funcionamento, como subsídios 

para decisões regulatórias. 

4.4. As informações que compõem a 
Análise Preliminar da Avalição Institucional 
Externa estão presentes nos documentos 
apensados ao processo e no formulário 
eletrônico de avaliação preenchido pela 

IES. 

4.5. O preenchimento destas informações 
no formulário eletrônico de avaliação é de 
responsabilidade dos avaliadores e deverá 

ser elaborado previamente à avalição in 
loco. Quando necessário, estas informações 

deverão ser complementadas durante a 
visita. 

Agenda de Visita e Análise Preliminar

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/legislacao_normas/2017/nota_tecnica_sei_inep_0126132.pdf


Agenda de Visita

Agenda de visita

Serão apresentadas sugestões de agenda para o ato de autorização de curso.

Note que entre elas existem elementos sinalizados (***): estes itens dependerão do
contato com a IES/Curso acerca da elaboração da agenda de visita.



Agenda de Visita
(AUTORIZAÇÃO)

Dia 1
• 08:30-09:30: Reunião com 

dirigentes/Coordenador
• 09:30-11:00: Verificação documental
• 11:00 – 12:00: Atividades internas  da 

comissão
• 12:00 – 13:00: Intervalo para almoço
• 13:00 – 16:00: Visitas às instalações 

físicas e infraestrutura e verificação de 
serviços associados

• 16:00 – 17:00: Atividades internas  da 
comissão (análise documental e 
elaboração de justificativas para 
conceitos atribuídos a indicadores)

• 17:00 – 18:00: Reunião com corpo 
técnico-administrativo (amostragem) ***

• 18:00 – 19:00: Atividades internas  da 
comissão

Dia 2
• 08:30 – 09:30: Retomada dos trabalhos 

e atividades internas  da comissão
• 09:30 – 10:30: Reunião com corpo 

docente e, quando for o caso, tutorial 
(amostragem) ***

• 10:30 – 12:00: Reunião com CPA              
(quando for o caso) /NDE

• 12:00 – 13:00: Intervalo para almoço
• 13:00 – 15:00: Visitas às instalações 

físicas e infraestrutura e verificação de 
serviços a serem implantados 

• 15:00 – 19:00: Atividades internas  da 
comissão

• 19:00 – 19:30: Reunião de 
Encerramento



Atividades Anteriores à Visita

Avaliadores 
receberam 
ofício de 

designação

Fluxo de atividades anteriores à visita in loco, por parte dos avaliadores

Coordenador - estabelecer 
contato com os demais 
membros da comissão

Coordenador - ajustar 
proposta de agenda com 

demais membros da 
comissão

Integrantes da comissão -
realizar a leitura do 

DESPACHO SANEADOR

Integrantes da comissão -
realizar a leitura dos 

documentos apensados ao 
sistema eletrônico pela IES

Integrantes da comissão -
elaborar a análise 

preliminar, antes da visita 
in loco

Integrantes da comissão -
comparecer à IES 

conforme previsto nos 
trâmites da avaliação

Coordenador - remeter à 
IES a proposta de agenda, 
até 10 dias antes da visita

Comissão 
realiza a 
visita in 

loco



Fluxo Fase Inep Avaliação – Segundo a Portaria Normativa nº 19/2017

Art. 15. [...]

§ 3o A Comissão Avaliadora, na realização da visita, aferirá a
exatidão dos dados informados pela IES ou EGov no FE, com
especial atenção ao PDI, quando se tratar de avaliação
institucional, ou PPC, quando se tratar de avaliação de curso.

§ 4o A verificação pela Comissão Avaliadora deverá ser pautada
pelo registro fiel e circunstanciado das condições de
funcionamento da instituição ou do curso, incluídas as eventuais
deficiências, produzindo-se relatório que servirá como referencial
básico à decisão da Secretaria competente do MEC ou do CNE,
conforme o caso.

Art. 16. A avaliação in loco deverá ocorrer no
endereço constante no processo eletrônico
de solicitação do ato autorizativo.
[...]
§ 2o Constatada de divergência do endereço
da visita, caberá à Daes orientar os
avaliadores sobre o procedimento a ser
adotado em cada caso.

Art. 17. As visitas terão duração mínima de dois dias, excluído o deslocamento.
§ 1o Em situações de impossibilidade de continuidade da visita, o INEP poderá providenciar o retorno antecipado dos
avaliadores.
§ 2o É vedada a realização da visita caso a Comissão Avaliadora não esteja com todos os
seus integrantes.

Art. 18. É vedado à Comissão Avaliadora fazer recomendações, dar sugestões ou oferecer qualquer tipo de
aconselhamento às instituições avaliadas, sob pena de nulidade do relatório, além da exclusão dos avaliadores dos
respectivos bancos, a juízo da CTAA.



Atividades Posteriores à Visita

Visita in 
loco foi 

concluída

Fluxo de atividades posteriores à visita in loco, por parte dos avaliadores

Integrantes da comissão -
finalizar elaboração do 

relatório de avaliação no 
Sistema e-MEC

Coordenador - fechar o 
relatório de avaliação 
elaborado no sistema 

eletrônico

Integrantes da comissão -
validar relatório de 

avaliação elaborado no 
sistema eletrônico

Inep 
finaliza a 
avaliação



Relatório

Art. 22. Realizada a visita à 
instituição ou EGov, a Comissão 
Avaliadora elaborará relatório, 
atribuindo os conceitos a cada 

indicador, com as devidas 
justificativas.

Relatório: produto final da 
atuação da comissão de 

avaliação in loco.

Indicador: apontamento de 
objeto de avaliação, indicado 

pelo título do indicador.

Conceito: valor numérico que 
representa um nível crescente de 

qualidade (1 a 5).

Justificativa: enumeração de 
causa(s), prova(s) ou 

documento(s) que confirma a 
existência de fato(s) que 

caracterizam os atributos do 
critério de análise do conceito 

atribuído.

Art. 23. Após o recebimento do relatório, a Daes atestará o trabalho realizado, para fins de 
pagamento do Auxílio Avaliação Educacional - AAE a que fizer jus o avaliador, observados 

os termos da Lei nº 11.507, de 20 de julho de 2007 e do Decreto nº 6.092, de 24 de abril de 
2007. Retribuição à participação em processos de avaliação, conforme normatizado no 

Decreto n° 7.114, de 19 de Fevereiro de 2010.

Atividades Posteriores à Visita



Fluxo Fase Inep Avaliação – Segundo a Portaria Normativa nº 19/2017

Art. 26. A fase processual de responsabilidade da CTAA inicia-se após o prazo concedido à instituição e à Secretaria
competente do MEC para manifestação sobre o relatório de avaliação, com a impugnação do relatório por uma ou por
ambas as partes.

§ 1º A CTAA apreciará as manifestações existentes e decidirá, motivadamente, por:
I - manutenção do parecer da Comissão Avaliadora;
II - reforma do parecer da Comissão Avaliadora, com alteração do conceito, conforme se acolham os argumentos
interpostos;
III - anulação do relatório, determinando a realização de nova visita; ou
IV - não conhecimento do recurso, nos casos que assim se enquadrarem por perda de prazo, perda de objeto ou por
solicitação fundamentada da Secretaria competente do MEC.
[...]
§ 5º A CTAA poderá, diante da inconsistência no conteúdo do relatório ou de não fechamento do relatório de avaliação,
determinar a recapacitação ou exclusão do avaliador.
§ 6º A Secretaria Executiva da CTAA notificará o avaliador sobre as determinações da Comissão.

Art. 27. Compete à CTAA analisar denúncias referentes à conduta de avaliadores.
§ 1º A Daes providenciará o encaminhamento à CTAA de denúncias contra avaliadores, que sejam identificadas em
considerações sobre a conduta dos avaliadores feitas pela instituição [de Ensino Superior].
§ 2º Quando for determinada interpelação de avaliador, este será comunicado e instado a
se manifestar no prazo de dez dias a partir do recebimento do ofício.



Fluxo Fase Inep Avaliação – Segundo a Portaria Normativa nº 19/2017
A redação do relatório exige atenção e embasamento. Abaixo podemos observar os
motivos/inconsistências mais comuns para encaminhamento à recapacitação ou exclusão do
BASis.
• Incoerência entre argumentos e conceitos atribuídos;
• Falta de clareza na redação do Relatório (ambiguidade na argumentação; texto confuso, pouco

legível; erros gramaticais);
• Falta de justificativa/justificativas insuficientes para os conceitos atribuídos;
• Cópia dos critérios de análise do instrumento como justificativas;
• Cópia de trechos de relatórios de outras visitas;
• Interpretação incorreta do glossário, critérios de análise e/ou Instrumento;
• Conceito das dimensões registrado erradamente (incoerência nos valores apresentados) em

campos diferentes do mesmo processo;
• Repetição do mesmo texto para descrever indicadores diferentes;
• Desconhecimento das DCN do curso (quando avaliação de curso);
• Não leitura/Leitura incorreta dos documentos postados no e-MEC (pela IES, Seres ou Inep);
• Argumentação inadequada para não avaliação de dimensões;
• Interferência na autonomia institucional quanto à estrutura curricular do curso;
• Relatório não concluído;
• Incoerência na atualização do Formulário Eletrônico no momento da visita e análise do corpo

docente;
• Desconhecimento da Legislação.



Dúvidas? 

Acesse o Fórum!


