












Zona de Conforto 

IES  





#game 



[Ex] Zona de Conforto 

IES  



• Decreto n. 9.235, 15 de dezembro de 2017; 

• Portaria Normativa n. 19, 13 de dezembro de 2017; 

• Instrução Normativa, n. 1, 15 de dezembro de 2017; 

• Instrução Normativa, n. 2, 18 de dezembro de 2017; 

• Portaria, n. 20, 21 de dezembro de 2017; 

• Portaria, n. 21, 21 de dezembro de 2017; 

• Portaria, n. 22, 21 de dezembro de 2017; 

• Portaria, n. 23, 21 de dezembro de 2017; 

• Portaria, n. 24, 21 de dezembro de 2017; 
IES  





Curadoria de conteúdos  

Seminários apresentados, Curso de PI, Legislação pertinente 

dentre outros. 

 

Sites e Redes Sociais de IES – Material disponível online 



Análise Preliminar – NT 16/2017 



• Protocolo/FE 

• Documentos apensados 

• Site da IES 

 



I - informar o nome da mantenedora e listar suas mantidas, indicando o grupo 

educacional de que faz parte, quando for o caso; 

II - informar o nome da IES; 

III - informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais; 

IV - informar o perfil e a missão da IES; 

V - descrever dados socioeconômicos da região; 

VI - redigir um breve histórico da IES, em que conste: a criação; sua 

trajetória; as modalidades de oferta da IES; o número 

de polos (se for o caso); o número de polos que deseja ofertar (se for o caso); 

o número de docentes e discentes; a quantidade de cursos oferecidos na 

graduação e na pós-graduação; as áreas de atuação na extensão; e as áreas 

de pesquisa, se for o caso; 

NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017 - ANÁLISE PRELIMINAR INSTITUCIONAL 



VII - descrever as políticas de institucionalização da modalidade a 

distância (EaD), quando for o caso; 

VIII - indicar o(s) resultado(s) dos Conceitos de Cursos (CC), nos últimos 

três anos, quando for o caso; 

IX - informar os Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de 

Deficiência (TSD), Medidas Cautelares e Termo de Supervisão e 

observância de diligências e seu cumprimento, se houver; 

X - informar se há plano de garantia de acessibilidade, em conformidade 

com a legislação em vigor, protocolado na Seres. Para os processos já em 

trâmite na Fase Inep, haverá campo para informações por parte da IES no 

FE; 

NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017  - ANÁLISE PRELIMINAR INSTITUCIONAL 

PORTARIA Nº 20, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 

Plano de garantia de acessibilidade, em conformidade com a legislação em vigor, 

acompanhado de laudo técnico emitido por profissional ou órgão público competentes 

(ABNT ou Prefeitura)  

 



XI - informar se a IES tem protocolado/homologado o plano de cargos e 

carreira docente e dos técnicos-administrativos no Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE); 

XII - calcular e inserir o Índice de Qualificação do Corpo Docente – IQCD, 

conforme o item 4.9 desta Nota Técnica; 

XIII - informar a quantidade de docentes com titulação de doutor, mestre e 

especialista; 

XIV - informar a quantidade de tutores a distância, que atuarão a partir da 

sede da IES, indicando a relação da formação com o curso em que atua e 

experiência em EaD; 

XV - informar a quantidade de tutores presenciais, que atuarão nos polos 

EaD, quando for o caso, indicando a relação da formação com o curso em 

que atua e experiência em EaD; 

NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017   - ANÁLISE PRELIMINAR INSTITUCIONAL 



IQCD 
NOTA TÉCNICA Nº 2/2018/CGACGIES/DAES 

17 de Janeiro de 2018 

 





XVI - informar a quantidade de docentes e discentes estrangeiros na IES e 

as disciplinas ofertadas em língua estrangeira; 

XVII - descrever a política de atendimento para discentes estrangeiros, se 

houver; 

XVIII - informar a existência de programas de bolsas e financiamento 

estudantil e o número de beneficiados; 

XIX - informar a existência de projetos e ações para a promoção da 

sustentabilidade socioambiental na gestão da IES e nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017 - ANÁLISE PRELIMINAR INSTITUCIONAL 



I - informar nome da mantenedora; 

II - informar o nome da IES; 

III - informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais; 

IV - descrever o perfil e a missão da IES; 

V - verificar, a partir dos dados socioeconômicos e ambientais 

apresentados no PPC para subsidiar a justificativa 

apresentada pela IES para a criação/existência do curso, se existe 

coerência com o contexto educacional, com as necessidades 

locais e com o perfil do egresso, conforme o PPC do curso; 

NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017 - ANÁLISE PRELIMINAR CURSOS 
#RoteiroPPC 



VI - redigir um breve histórico da IES em que conste: a criação; sua 

trajetória; as modalidades de oferta da IES; o número de polos (se for 

o caso); o número de polos que deseja ofertar (se for o caso); o 

número de docentes e discentes; a quantidade de cursos oferecidos na 

graduação e na pós-graduação; as áreas de atuação na extensão; e as 

áreas de pesquisa, se for o caso; 

VII - informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria 

Normativa 12/2006); 

VIII - indicar a modalidade de oferta; 

IX - descrever as políticas de institucionalização da modalidade a 

distância (EaD), quando for o caso; 

X - listar os polos de oferta do curso, se for o caso; 

XI - informar o endereço de funcionamento do curso; 

NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017 - ANÁLISE PRELIMINAR CURSOS 



XII - relatar do processo de construção/implantação/consolidação do 

PPC; 

XIII - informar os atos legais do curso (Autorização, Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento do curso, quando existirem) e a data da 

publicação no DOU ou, em caso de Sistemas Estaduais, nos meios 

equivalentes; 

XIV - indicar se condição de autorização do curso ocorreu por visita 

(nesse caso, explicitar o conceito obtido) ou por dispensa; 

XV - apontar conceitos anteriores de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento, se for o caso; 

XVI - verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o curso (caso existam); 

NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017 - ANÁLISE PRELIMINAR CURSOS 



XVII - identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para 

cursos de licenciatura; 

XVIII - informar o número de vagas autorizadas ou aditadas e número de vagas 

ociosas anualmente; 

XIX - indicar o resultado do Conceito Preliminar de Curso (CPC contínuo e 

faixa) e Conceito de Curso (CC contínuo e faixa) resultante da avaliação in 

loco, quando houver; 

XX - indicar o resultado do ENADE no último triênio, se houver; 

XXI - verificar o proposto no Protocolo de Compromisso estabelecido com a 

Secretaria de Supervisão e Regulação da Educação Superior (SERES), em caso 

de CPC insatisfatório, para o ato de Renovação de Reconhecimento de Curso; 

XXII - verificar as especificidades do Despacho Saneador e o cumprimento das 

recomendações, em caso de Despacho Saneador parcialmente satisfatório; 

NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017 - ANÁLISE PRELIMINAR CURSOS 



XXIII - informar os Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento 

de Deficiência (TSD), Medidas Cautelares e Termo de Supervisão e 

observância de diligências e seu cumprimento, se houver; 

XXIV - informar o turno de funcionamento do curso presencial; 

XXV - informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula; 

XXVI - informar o tempo mínimo e o máximo para integralização; 

XXVII - identificar o perfil do(a) coordenador(a) do curso (formação 

acadêmica; titulação; regime de trabalho; tempo de exercício na IES; 

atuação profissional na área). No caso da modalidade a distância, 

descrição do tempo de experiência do(a) coordenador(a) em cursos EaD. 

No caso de CST, consideração e descrição o tempo de experiência do(a) 

coordenador(a) na educação básica, se houver; 

 

NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017 - ANÁLISE PRELIMINAR CURSOS 



XXVIII - indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a 

modalidade a distância, quando for o caso; 

XXIX - calcular e inserir o IQCD, de acordo com o item 4.9 desta Nota 

Técnica; 

XXX - discriminar o número de docentes com titulação de doutor, 

mestre e especialista; 

XXXI - informar a quantidade de tutores a distância, que atuarão a 

partir da sede da IES, indicando a relação com o quantitativo de vagas 

e matrículas, bem como a relação da formação com o curso em que 

atua e a experiência em EaD; 

NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017 - ANÁLISE PRELIMINAR CURSOS 



XXXII - informar a quantidade de tutores presenciais, que atuarão nos 

polos EaD, quando for o caso, indicando a relação com o quantitativo 

de vagas e matrículas, bem como a relação da formação com o curso 

em que atua e a experiência em EaD; 

XXXIII - calcular e inserir o tempo médio de permanência do corpo 

docente no curso. (Somar o tempo de exercício no curso de todos os 

docentes e dividir pelo número total de docentes no curso, incluindo o 

tempo do(a) coordenador(a) do curso); 

XXXIV - indicar as disciplinas ofertadas em língua estrangeira no curso, 

quando houver; 

XXXV - informar oferta/previsão de disciplina de LIBRAS, com 

indicação se a disciplina será obrigatória ou optativa; 

NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017 - ANÁLISE PRELIMINAR CURSOS 



NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES  

De 01/12/2017 - ANÁLISE PRELIMINAR CURSOS 

XXXVI - explicitar a oferta de convênios do curso com outras instituições 

e oferta de ambientes profissionais; 

XXXVII - informar sobre a existência de compartilhamento da rede do 

Sistema Único de Saúde (SUS) com diferentes cursos e diferentes 

instituições para os cursos da área da saúde; 

XXXVIII -informar o quantitativo anual do corpo discente, desde o último 

ato autorizativo anterior à avaliação in loco, se for o caso: ingressantes; 

matriculados; concluintes; estrangeiros; matriculados em estágio 

supervisionado; matriculados em trabalho de conclusão de curso – TCC; 

participantes de projetos de pesquisa (por ano); participantes de 

projetos de extensão (por ano); participantes de Programas Internos 

e/ou Externos de Financiamento (por ano); 

XXXIX - descrever o sistema de acompanhamento de egressos. 



















 

Documentos Institucionais 

GLOSSÁRIO BÁSICO MEC 



PDI 

PPI 

PPC 

 

 

PDI – Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

PPI – Projeto 

Político Institucional 

 

PPC – Projeto 

Pedagógico de Curso 
 



Identificar a 

IES  
quanto a(s): 

Estrutura 
Organizacional 

Atividade 
Acadêmica 

Filosofia de 
Trabalho 

Diretrizes 
Pedagógicas 

Ação 
Estratégica 

PDI 



Projeto Político Institucional 



Projeto Pedagógico de Curso 



 Consonância entre os  

 documentos institucionais 



Importância da Base Legal 
 



 

Processos / Evidências / Apropriação  

 



GLOSSÁRIO 









Maior evidência para cada 

indicador: 

Reconhecimento da 

Comunidade Acadêmica 



#mec #mantra 

Na IES NÃO 



• Normas  (Sala dos Professores, 

Laboratórios, Salas de Aulas entre outros) 

• Institucionalizado – Regramento 

institucional (válido para todos os cursos) 

• Consolidadas – Implementadas / 

Reconhecidas 

• Regulamentadas – Regulamento Próprio 

 



• [...] reconhecidamente exitosas ou 

inovadoras. 

 



 

        Ação/Verbos 

Promovem, fomentam, asseguram, 

garantem, permitem, possibilitam,  

evidencia, explicita dentre outros. 

 

 





• Aprendizagem 

• Avaliação 

• Egresso 

• Planejamento e Acompanhamento 

(Peridiocidade) 

• Inovação 

• Acessibilidade 

• Responsabilidade Social 

 



Aprendizagem 
• Mudança de foco do Ensino para Aprendizagem; 

• Autonomia Discente (Metodologias Ativas); 

• Relação Teórico-Prática;  

• Voltadas ao perfil do egresso; 

• Acessibilidade (todas as formas); 

• Avaliação periódica com feedback; 

• Metodologias Inovadoras; 

• Experiências diferenciadas com uso de TICs; 

• Práticas interdisciplinares; 

• Atividades diversificadas. 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendizagem - Evidências 

• PPC – textual #repensar #reescrever #PPI 

• Estrutura e Conteúdo Curricular – flexibilidade e 

inovação 

• Atas de NDE, Colegiado e CPA 

• Planos de Ensino e Aprendizagem 

• Apropriação da Comunidade Acadêmica (não será 

suficiente criação de cenários) 



Avaliação Ensino e Aprendizagem 

Peso para Corpo Docente 



Avaliação Ensino e Aprendizagem 

Peso para Corpo Docente 



Diagnose Qualitativa 



PLANO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 
Consonante ao PPC respondendo ao 

máximo de indicadores: 

Objetivos do Curso 

Perfil do Egresso (competências) 

Avaliação da Aprendizagem entre 

outros 

 

 Peso para Corpo Docente 



Correlação Direta 



Indicador 1.10 – Atividades Complementares 

• Diversificação de Atividades 

• Formação Geral + Conhecimento 

Específico 



  AMBIENTES IMERSIVOS 
DE APRENDIZAGEM 

Fab 
Labs 

maker 
spaces 

hacker 
spaces 

Tech 
Shops 



Estrutura Curricular  



Estágios [Não] Curriculares 

Indicador 1.12 – Atendimento ao Discente 

[...] intermediação e acompanhamento de estágios não 

obrigatórios remunerados.   



#RoadMap 



TCC – Trabalho de Conclusão de 

Curso 



1.11 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

[...] a divulgação de manuais atualizados de apoio à produção dos 

trabalhos e a disponibilização dos TCC em repositórios institucionais 

próprios, acessíveis pela internet. 



#Interdisciplinaridade 



• TCC 

• Estágios 

• Projetos Integradores 

• Atividades Complementares 

 

#atualizados 

 



Atendimento ao Discente 



Atendimento ao Discente – 

Permanência  



Atendimento Discente - Ligas 

25 Ligas/Entidades 

Estudantis 



Atendimento Discente - Ligas 

https://exame.abril.com.br/revista-exame/ativistas-

na-sala-de-aula/ 



Atendimento Discente - Ligas 

https://exame.abril.com.br/revista-exame/ativistas-

na-sala-de-aula/ 



Tríade – Ensino, Pesquisa e 

Extensão 



Impacto Local/Regional 



Pesquisa – Diferença de 

Instrumentos (Institucional/Cursos) 

Evento Científico, Publicação, Grupos de Pesquisa e de Iniciação 

Científica, Linhas de Pesquisa, Articulação da Pós-graduação (Stricto/Lato 

com graduação), Agências de Fomento, Revista indexada Qualis, Corpo 

Docente entre outros. 



Pesquisa – Diferença de 

Instrumentos (Institucional/Cursos) 

Programa de incentivo à produção Docente e Discente 

Programa de incentivo à participação Evento Científico 



Extensão Universitária 

 

Programas e Projetos de Extensão, Bolsas de Extensão, Agências de 

Fomento, Impacto social/regional, Responsabilidade Social  entre outros. 



Extensão Universitária 



Responsabilidade Social 



http://www.feevale.br/institucional/resp

onsabilidade-social 



Inovação e Empreendedorismo 



Inovação e Empreendedorismo 



Egressos / Alumni 



Egressos / Alumni 

#Cultura 

#Relacionamento 



Infraestrutura 

Indicar 5.12 – Instalações Sanitárias 

 

[...] com normas consolidadas e 

institucionalizadas, e a existência de 

banheiros familiares e fraldários. 



#Organograma 

#Colegiados 

#Mandatos 

#Representatividade 



Comunicação Interna e Externa 



Acessibilidade 



Avaliação Institucional 





Corpo Docente 



Novos Instrumentos de Avaliação 





Gestão de Cursos 



Gestão de Cursos 



Gestão de Cursos 



Objetivo: 

Ferramenta de gestão para os coordenadores de curso, que proporcione melhor 

visibilidade das informações (tomada de decisão) e potencialize os resultados.  

 

 

 

    

Acadêmico, Financeiro, Regulação, Mercado entre outros possíveis pilares. 



Gestão de Cursos 

#coordenador 



ADERÊNCIA X TITULAÇÃO X PRODUÇÃO 



DEDICAÇÃO X    ATUAÇÃO EFETIVA (PIT) X REGISTROS 









Evidências do mundo do trabalho X 

Formação Continuada X Atuação Docente 



PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM X 

PAUTA DE OBSERVAÇÕES X 

PRODUÇÃO ACADÊMICA 





Bases de Acessos 



Análise Quantitativa -  #MindSet 



Gestão Sistêmica 





https://www.hoper.com.br/gestao-sistemica 

 

https://www.hoper.com.br/gestao-sistemica
https://www.hoper.com.br/gestao-sistemica
https://www.hoper.com.br/gestao-sistemica
https://www.hoper.com.br/gestao-sistemica










“Nem tudo que pode ser contado  

conta e nem tudo que conta pode  

ser contado”. 



Indicadores de Qualidade 



IGC 

CPC 

ENADE 

Indicadores Contínuos 
 

 IGC – Índice Geral de 

Cursos 

 

 CPC– Conceito 

Preliminar de Curso 

 

 ENADE – Avaliação 

Discente Externa 

 
CI – Conceito Institucional 

CC – Conceito de Curso 

 
 





https://www.eventials.com/hoper_educacao/webinar-gratuito-

enade-2018-mudancas-a-partir-da-portaria-normativa-19-de-13-12-

17/ 
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IGC / CPC / ENADE 

Edição 2018 

 

• Porque é tão difícil fazer um IGC 5? 

• Quais os diferenciais dos cursos 

com CPC 5? 

• O que preciso fazer para alcançar 

ENADE 5 em meu curso? 

 

Webinar em Abril acerca das 

mudanças do ENADE a partir da nova 

Portaria 19/2017 





 

  Adriano de Sales Coelho 

  adriano@hoper.com.br 

  (045) 9 9129-7707 

 

 

 

 

 

 

Consultor 




