UNITPAC - CONCEITOS MEC: IES E CURSOS

SINAES
Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes) é formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho
dos estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos que giram em torno desses três eixos, principalmente o ensino,
a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo
docente e as instalações.
Os principais objetivos da avaliação envolvem melhorar o mérito e o valor das instituições, áreas, cursos e
programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação; melhorar a qualidade da educação
superior e orientar a expansão da oferta, além de promover a
responsabilidade social das IES, respeitando a identidade institucional e a autonomia de cada organização.
O Sinaes possui uma série de instrumentos complementares: autoavaliação, avaliação externa, Enade, Avaliação
dos cursos de graduação e instrumentos de informação como o censo e o cadastro. A integração dos instrumentos
permite que sejam atribuídos alguns conceitos, ordenados numa escala com cinco níveis, a cada uma das
dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. O Ministério da Educação torna público e disponível o
resultado da avaliação das instituições de ensino superior e de seus cursos.

CONCEITO INSTITUCIONAL (CI)
O Conceito Institucional é dado após visitas in loco de especialistas do MEC à Instituição credenciada. Os
avaliadores, orientados pelos IGCs das instituições a cada ano, atribuem um Conceito Institucional (CI),
considerando também os elementos da visita. A Avaliação Institucional é composta pela autoavaliação ou pela
avaliação interna (coordenada por comissão própria de avaliação de cada instituição) e pela avaliação externa,
realizada pelas comissões designadas pelo Inep.

ÍNDICE GERAL DE CURSOS AVALIADOS DA INSTITUIÇÃO (IGC)
O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é um indicador de qualidade que avalia as
Instituições de Educação Superior. Seu cálculo é realizado anualmente e leva em conta os seguintes aspectos:
1. Média dos CPCs do último triênio, relativos aos cursos avaliados da instituição, ponderada pelo
número de matrículas em cada um dos cursos computados;
2. Média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela
CAPES na última avaliação trienal disponível, convertida para escala compatível e ponderada pelo
número de matrículas em cada um dos programas de pós-graduação correspondentes;
3. Distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto
sensu, excluindo as informações do item II para as instituições que não oferecerem pós-graduação stricto
sensu.

Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e nos dois anos anteriores, sua
divulgação refere-se sempre a um triênio, compreendendo todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo
Avaliativo do ENADE.
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ENADE
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de
graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua formação.
O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no Exame deve constar em seu histórico escolar.
A primeira aplicação do Enade ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima da avaliação é trienal para cada área
do conhecimento.
Conceito Preliminar de Curso – CPC
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação. Seu
cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao da realização do Enade, com base na avaliação de desempenho
de estudantes, no valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes às condições de oferta –
corpo docente, infraestrutura e recursos didático pedagógicos –, conforme orientação técnica aprovada pela
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).
Os cursos que não tiveram pelo menos dois estudantes concluintes participantes não têm seu CPC calculado,
ficando Sem Conceito (SC).
O CPC também mantém relação direta com o Ciclo Avaliativo do Enade, sendo os cursos avaliados segundo as
áreas de avaliação a ele vinculadas.

Conceito de Curso (CC)
O Conceito de Curso (CC) é a nota final de qualidade dada pelo MEC aos cursos de graduação das Instituições
de Educação Superior no Brasil. Esse conceito final é definido a partir de uma avaliação in loco dos cursos
realizada pelos especialistas do MEC e pode confirmar ou modificar o CPC.
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