
I ENCONTRO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAMED:
ESTABELECENDO A CULTURA DO COMPARTILHAMENTO

Panorama da Avaliação 
Institucional na UFMS



Legislação da Avaliação Institucional

Lei nº 10.861 (14/04/2004)
Art. 1º: Instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), com o objetivo de
assegurar processo nacional de avaliação das
instituições de educação superior, dos cursos de
graduação e do desempenho acadêmico de seus
estudantes

Art. 3º: Estabeleceu as 10 dimensões obrigatórias na
avaliação de IES

Art. 6º: Instituiu a Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES), órgão colegiado de
coordenação e supervisão do SINAES

Art. 8º: Estipulou que a realização da avaliação das
instituições, dos cursos e do desempenho dos
estudantes será responsabilidade do INEP

Art. 11º: Constituiu as Comissão Própria de Avaliação
(CPA), com as atribuições de condução dos processos
de avaliação internos da instituição, de sistematização
e de prestação das informações solicitadas pelo INEP

2004

Portaria MEC nº 2.051 (09/07/2004)
Regulamenta os procedimentos de avaliação do SINAES

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 (09/04/2014)
Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 62 (09/10/2014)
Definição da estrutura do Relato Institucional

Portaria MEC nº 840 (24/08/2018)
Dispõe sobre os procedimentos de competência do INEP
referentes à avaliação de IES, de cursos de graduação e
de desempenho acadêmico de estudantes

2004

2014

2018



Entendendo o

Fluxograma do SINAES



Dinâmica das avaliações do SINAES

CPA e CSAs:

São essenciais não 
apenas nos 
processos que 
envolvem a 
Avaliação Interna, 
mas também nos 
processos de
visitas in loco



• Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

• Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
• Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

• Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
• Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
• Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

Eixo 3: Políticas Acadêmicas

• Dimensão 5: Políticas de Pessoal
• Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
• Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

Eixo 4: Políticas de Gestão

• Dimensão 7: Infraestrutura Física

Eixo 5: Infraestrutura Física

Eixos e dimensões do SINAES

Curiosidades!

A Lei nº 10.861, de 2004, 
estipulou as
10 dimensões

A Nota Técnica 
INEP/DAES/CONAES 
nº65, de 2014, organizou 
em 5 eixos

Os eixos e dimensões 
orientam a elaboração 
do RAAI pela CPA!



Agentes que atuam na Autoavaliação

Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação
Ação: Suporte técnico do SIAI

Diretoria de Avaliação Institucional
Ação: Apoio operacional

CPA

CSAs

DIAVI

AGECOM

AGETIC

Agência de Comunicação Social e Científica
Ação: Desenvolvimento de materiais e divulgação nas mídias

Comissão Própria de Avaliação
Ação: Coordena o processo de Autoavaliação Institucional
Elabora: Relatório de Autoavaliação Institucional (RAAI)

25 Comissões Setoriais de Avaliação
Ação: Planeja e coordena o processo de Autoavaliação nas UAS
Elabora: Relatório de Autoavaliação Setorial

Você Sabia?

Os Relatórios de 
Autoavaliação Setoriais são 
postados na aba das CSAs, 
localizada no site da 
DIAVI/CPA:

www.diavi.ufms.br/cpa/csa/ 

http://www.diavi.ufms.br/cpa/csa
https://diavi.ufms.br/cpa/csa/


Preparação

Sensibilização

Consulta aos 
segmentos e 

coleta de 
informações

Sistematização 
das 

informações

Divulgação 
dos resultados

Meta-
avaliação

• Plano de Avaliação Institucional 2021-2023
• Revisão dos questionários

• Estratégias de divulgação: 
CPA, CSAs e Agecom

• Aplicação dos questionários 
aos segmentos no SIAI

• Relatório de Autoavaliação Institucional (RAAI) - CPA
• Relatório de Autoavaliação Setorial - CSAs

• Postagem do RAAI
• CPA entrega RAAI p/ RTR
• Reuniões/Seminários das 

CSAs nas UAS

• Reflexão sobre as 
práticas utilizadas

PROCESSO
CÍCLICO

Etapas da Autoavaliação

https://diavi.ufms.br/sensibilizacao/


Divulgação dos Resultados

Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs)

• Publicação do relatório na página da DIAVI e da UAS

• Realização de Reuniões/Seminários para divulgação do
resultado na UAS, para apropriação dos segmentos

• Demais estratégias de divulgação (ex: mídias sociais)

Comissão Própria de Avaliação (CPA)

• Postagem do RAAI no Sistema e-MEC até 31 de março de
cada ano

• Entrega do RAAI para a Reitoria e divulgação para os
gestores

• Publicação do RAAI nos sites institucionais da UFMS

• Articulação junto a Agecom para divulgação (nas mídias
sociais) dos resultados, para apropriação dos segmentos



www.siai.ufms.br/avaliacao-institucional

Sistema de Avaliação Institucional (SIAI)

O sistema é utilizado para 
aplicação dos questionário 
de autoavaliação, 
armazenamento dos 
resultados e geração de 
relatórios, por curso, UAS 
e UFMS

http://www.siai.ufms.br/avaliacao-institucional


Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade)

É um exame aplicado 

pelo Inep desde 2004

Avalia o desempenho dos Estudantes 

em relação aos conteúdos 

programáticos previstos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais ou no Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia do respectivo curso de 

graduação
Integra o Sistema 

Nacional de Avaliação 
da Educação Superior 

(Sinaes)

Os resultados do Enade, aliados 

às respostas do Questionário do 

Estudante, são insumos para o 

cálculo dos Indicadores de 

Qualidade da Educação Superior

A inscrição é obrigatória para 

estudantes ingressantes e 

concluintes habilitados dos 

cursos vinculados às áreas de 

avaliação da edição

Composto basicamente 

pela Prova Enade e o 

Questionário do Estudante

O que é o Enade, quais os objetivos e importância do Exame?



∙ Base de Cálculo do Conceito Preliminar de Curso (CPC)

∙ Base de Cálculo do Índice Geral de Cursos (IGC)

∙ Impacta na Matriz de Orçamentos da UFMS

∙ Mecanismo de Feedback para o Curso

∙ Valorização do Diploma no Mundo do Trabalho e

Instituições Acadêmicas

∙ Impacta na Visibilidade do Curso pela Sociedade

Qual a 
importância: 

do Enade para 
o estudante, 

para o curso e 
para a IES

Você sabia?

Responsabilidade Social

Os cursos carregam o Conceito Enade e demais indicadores

de qualidade, deixados por uma turma, por 3 anos seguidos,

o que pode acarretar prejuízo para os próximos estudantes e

para a universidade.



Estrutura do Enade

∙ Prova: afere o desempenho dos estudantes em relação aos

conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares

Nacionais ou no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de

Tecnologia do respectivo curso de graduação (obrigatório)

∙ Questionário do Estudante: levanta informações que permitam

caracterizar o perfil dos estudantes e o contexto de seus

processos formativos (obrigatório)

∙ Questionário de Percepção de Prova: levanta informações que

permitam aferir a percepção dos estudantes em relação à prova

∙ Questionário do Coordenador de Curso: levanta informações

que permitam caracterizar o perfil do coordenador de curso e o

contexto dos processos formativos

Estudante

Coordenador



Por que o 
curso realiza 

o Enade

Ciclo Avaliativo

Áreas de 
conhecimento e

eixos tecnológicos

Ano I
• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências

Agrárias, Ciências da Saúde e áreas afins;
• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de

Engenharias e Arquitetura e Urbanismo;
• Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde,

Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança.

Ano II (2021)
• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Biológicas;

Ciências Exatas e da Terra; Linguística, Letras e Artes e áreas afins;
• Cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento de Ciências da Saúde;

Ciências Humanas; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Linguística,
Letras e Artes;

• Cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de Ciências Humanas e
Ciências da Saúde, com cursos avaliados no âmbito das licenciaturas;

• Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Controle e Processos
Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial.

Ano III (2022)
• Cursos de bacharelado nas Áreas de Conhecimento Ciências Sociais Aplicadas

e áreas afins;
• Cursos de bacharelado nas Áreas de Conhecimento Ciências Humanas e áreas

afins que não tenham cursos também avaliados no âmbito das licenciaturas;
• Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Gestão e Negócios, Apoio

Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design.



Questionário 
do

Estudante

O que é?

• Tem por objetivo levantar informações que permitam
caracterizar o perfil dos estudantes e o contexto de seus
processos formativos

• Instrumento de caráter obrigatório, deverá ser preenchido
completamente pelos estudantes concluintes inscritos,
exclusivamente no Sistema Enade

• Seu preenchimento completo configura-se como um dos
elementos para a caracterização da efetiva participação do
estudante no Exame, sendo objeto de verificação no
processo de atribuição de sua regularidade perante o
Enade

• Seu preenchimento completo é requisito necessário para a
visualização do local da prova, que estará disponível para
consulta no Sistema Enade



Conhecendo a Prova Enade

Conforme os itens 3.6, 18.5, 18.6 e 18.7 do Edital nº 36, de 12 de julho de 2021, a prova
do Enade 2021 será constituída pelos seguintes componentes e respectivos pesos:



Indicadores de Qualidade da Educação Superior

Desempenho 
dos 

estudantes 
como 

concluintes
(Enade)

Desempenho dos 
estudantes como 

ingressantes
(Enem)

Corpo Docente
(Censo da Ed. Superior)

Conceito Enade

IDD

Conceito 
Preliminar
de Curso

(CPC)

Índice Geral 
de Cursos 

Avaliados da 
Instituição 

(IGC)

Pós-Graduação 
(Capes)

Questionário do 
Estudante

(Enade)

Fonte: Apresentação INEP, divulgação dos resultados do IGC 2019, em 23/04/2021



Componentes do CPC do Curso

Qual a 
importância 

do estudante 
no processo



Histórico de Resultados Medicina - FAMED

Último Enade: 2019
Conceito Enade: 3
IDD: 3
CPC: 4

Próximo Enade: 2023



Enade Contínuo: Comparação Nota

Considerações:
• Identificar o aspecto responsável

pela diminuição da nota do Enade
Contínuo do curso ao longo dos
últimos três exames

• Atuar de forma a sanar a
fragilidade para que o curso atinja
melhores resultados, se
aproximando da média obtida
pelos cursos homônimos das
demais Universidades Federais

• Potencial de ganho em recursos e
investimentos, torna o curso mais
competitivo e atrativo no cenário
nacional



Enade Contínuo: Comparação Posição

Desempenho do curso 
em 2019, nos cenários:

• Nacional: 120ª/232

• Regional: 15ª/21

• Estadual: 3ª/4

• Universidades 
Federais: 55ª/66



:

I ENCONTRO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAMED:
ESTABELECENDO A CULTURA DO COMPARTILHAMENTO

Obrigada pela atenção!

E-mail para contato:
cpa@ufms.br

diavi.rtr@ufms.br


