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CAPÍTULO 1:
A oferta de qualidade e o papel dos Centros Universitários na Educação Superior 

 
 1.1 Introdução

    
   O Centro Universitário é uma organização acadêmica que faz parte do sistema de educação
superior do Brasil legitimado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil - LEI nº 9.394/96
que ao longo dos tempos busca a excelência da formação acadêmica com qualidade e garantia dos
preceitos constitucionais.

  
     A partir da legislação ficou indicado que o sistema de educação superior é constituído por:

 

   As IES privadas podem ser classificadas de diferentes modos conforme prevê a LDB (Lei nº
9394/96), sendo que a diferença entre elas é a forma institucionalizada de oferta de ensino,
pesquisa e extensão.

Instituições Públicas: criadas ou incorporadas
pelo poder público, federal, estadual ou

municipal.

Instituições Privadas: criadas apartir dos atos de entrada:
credenciamento solicitadas ao MEC e são mantidas por pessoa

física ou jurídica de direito privado, podendo ou não ter fins
lucrativos
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  Os centros universitários foram as primeiras instituições a serem credenciadas e
re-crendenciadas em um processo de avaliação e regulação do Ministério da
Educação (MEC), inclusive com instrumento próprio. Tal fato histórico evidencia a
importância dessas instituições que se colocam no mundo da educação superior
como importantes aliados à produção de conhecimento, bem como ampliam de
modo significativo o acesso dos estudantes à vida acadêmica.

Deve ser credenciado pelo poder público e

recredenciado em determinados períodos após

ciclo avaliativo conforme prevê a Lei do Sinaes .

C E N T R O S  U N I V E R S I T Á R I O S

Devem ofertar regularmente
e de forma institucionalizada

as atividades de ensino,
pesquisa e extensão

UNIVERS IDADES

Devem manter ensino e
extensão de forma

qualificada e podem manter
programas de pesquisa de

forma optativa

CENTROS
UNIVERS ITÁRIOS

Devem manter ensino de
qualidade e não estão

obrigadas a manter
programas de pesquisa

FACULDADES

Página 5

Devem ofertar regularmente e de forma

institucionalizada as atividades de ensino ,

pesquisa e extensão

U N I V E R S I D A D E S

Devem manter ensino de qualidade e não estão

obrigadas a manter programas de pesquisa

F A C U L D A D E S

Devem manter ensino de
qualidade e não estão
obrigadas a manter
programas de pesquisa

FACULDADES

     As avaliações externas ocorridas ao longo dos tempos auxiliaram os Centros Universitários no
redesenho de propostas formativas alinhadas ao compromisso dessas instituições, que tem
como foco principal um ensino diferenciado, com qualidade acadêmica e forte aliado no
desenvolvimento da comunidade onde está inserido.
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[1] Os Decretos que regulamentam sobre a organização da educação superior que foram revogados ao longo dos tempos são: Decreto nº
2.026/96; Decreto nº 2.207/97 e Decreto nº 2.306/97 e é neste contexto e percurso de avanços sobre a classificação das IES que no ano de
1997 a figura dos Centros Universitários foi criada.

  Ao longo dos tempos a legislação¹ tem se alterado e atualmente está vigente
Decreto nº 3.860 de 09 de julho de 2001 que dispõe sobre a organização do ensino
superior a avaliação de cursos e de instituições e dá outras providências.

  O que podemos observar os Centros Universitários tem garantida sua autonomia
para ofertar cursos e ampliar vagas, mas também tem sido impostas algumas
restrições em relação como por exemplo ofertar e criar cursos fora da sua sede. 

  O Artigo 11º do Decreto indica: Os centros universitários são instituições de ensino
superior pluricurriculares, que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido,
comprovada pelo desempenho de seus cursos nas avaliações coordenadas pelo
Ministério da Educação, pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições de
trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar.

 
§ 1º Fica estendida aos centros universitários credenciados autonomia para criar,
organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior, assim
como remanejar ou ampliar vagas nos cursos existentes.

§ 2º Os centros universitários poderão usufruir de outras atribuições da autonomia
universitária, além da que se refere o § 1º, devidamente definidas no ato de seu
credenciamento, nos termos do § 2º do art. 54 da Lei nº 9.394, de 1996.

§ 3º A autonomia de que trata o § 2º deverá observar os limites definidos no plano de
desenvolvimento da instituição, aprovado quando do seu credenciamento e
recredenciamento. 

§ 4º É vedada aos centros universitários a criação de cursos fora de sua sede
indicada nos atos legais de credenciamento.

§ 5º Os centros universitários somente serão criados por credenciamento de
instituições de ensino superior já credenciadas e em funcionamento regular, com
qualidade comprovada em avaliações coordenadas pelo Ministério da Educação. 

  O que a Legislação nos impõe é um certo limite aos Centros Universitários e exige
um planejamento institucional que contemple no seu Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) toda a previsão de ampliação da oferta de cursos, sendo o PDI,
após aprovação do Ministério da Educação (MEC), a referência que norteia as
decisões de gestão dos Centros Universitários. Além disso é importante ter coerência
entre os caminhos já definidos e escolhido pela instituição que estão expressos na
Missão, Valores e Objetivos institucionais.

 



 No ano de 2006 o Decreto nº 5.786 mantém os Centros Universitários como
pluricurriculares e confirma a excelência do ensino, especifica a autonomia para
oferta de cursos na sede e ampliação de vagas. A legitimidade ao processo de
consolidação destas instituições vai se efetivando a medida em que o
reconhecimento é evidenciado pelos processos avaliativos. 
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 Ao mesmo tempo a regulação impôs
aos Centros Universitários que se
adequem em relação ao número de
docentes com mestrado e doutorado e
sobre o regime de trabalho docente, no
sentido de qualificar as práticas de
ensino. Em 2017, este Decreto foi
revogado passando a vigorar o Decreto
nº 9.235/2017 que consolida os
pressupostos relativos aos Centros
Universitários ao mesmo tempo em que
exige maior rigor dos procedimentos
acadêmicos.

   Para solicitar Credenciamento como Centro Universitário uma IES privada precisa atender os
requisitos conforme a regulação da Educação Superior: 



  Em resumo, a legislação é ampla e o Credenciamento para que uma IES se torne
Centro Universitário exige um planejamento articulado , que preveja ações ao
longo do tempo, consolidação do corpo docente um projeto de ensino que garanta
compromisso com a região onde estão inseridas. 

  Para isto o PDI institucional passa a ser um documento direcionador das políticas da
IES e deve ser de ampla divulgação na comunidade acadêmica. O Decreto nº
9.235/2017 explicita em seu Art. 21 que o PDI dever ter no mínimo:
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PDI

Oferta de cursos e
programas de pós-
graduação lato e

stricto sensu 
 

Missão, objetivos e
metas da instituição

em sua área de
atuação e seu histórico

de implantação e
desenvolvimento 

Organização
didático-pedagógica

da instituição,
presencial e a

distância
 

Demonstrativo de
capacidade e

sustentabilidade
financeiras 

 

Cronograma de
implantação e

desenvolvimento da
instituição e de cada
um de seus cursos 

 

Projeto de acervo
acadêmico em meio

digital 
 

Oferta de educação
à distância 

 

Infraestrutura física
e instalações
acadêmicas 

 

Organização
administrativa da

instituição e políticas
de gestão 

 

Perfil do corpo
docente

Projeto pedagógico da
instituição, que

conterá, entre outros,
as políticas

institucionais de
ensino, pesquisa e

extensão 
 

FIGURA 3: Apresenta os principais elementos para elaboração de PDI.
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 Os Centros Universitários têm ampla capacidade de inovação e de produção de
conhecimento tendo como cenário as profundas mudanças sociais que ocorrem num mundo
globalizado. 
 
   Portanto,  faz parte do projeto de ensino destas instituições criar cursos, projetos e ativida-
des acadêmicas que estejam associadas ao desenvolvimento científico-técnico, cultural e
social da região onde estão inseridos. A sustentabilidade regional e a preservação do meio
ambiente estão presentes no cotidiano da vida e devem ser parte do projeto de ensino,
promovendo uma formação acadêmica com capacidade de intervenção cidadã e profissional
que colabore para minimizar as situações adversas. 
  
  Outro diferencial dessas organizações está no processo de autoavaliação que estimula o
monitoramento e acompanhamento do projeto institucional a partir da Missão de cada IES.
Para tanto, é preciso que os Centros Universitários criem metodologias para o processo de
avaliação institucional envolvendo a comunidade interna e externa. Colocar em debate a
agenda institucional colabora para que de fato estas instituições sejam de relevância social. 
 
  O processo de autoavaliação é fundamental e precisa ser contínuo, processual e siste-
mático. Pois é a partir do mecanismo de autoavaliação que as políticas institucionais são
colocadas em debate e as propostas podem ser qualificadas. Este mecanismo promove uma
constante busca pela eficiência e eficácia do desempenho institucional, é a partir das
evidências obtidas, que se consolida os processos existentes, gera inputs às mudanças
necessárias e consolida determinadas políticas, além disso o processo de autoavaliação
interfere de modo positivo no plano estratégico e é uma oportunidade de envolver a
comunidade acadêmica na construção da instituição.
  
  Os Centros Universitários têm, ao longo dos templos, e como nos mostra a legislação,
investido na ampliação e qualificação do corpo docente. Seja no investimento para ampliar o
regime de trabalho, envolvendo docentes em diferentes atividades acadêmicas. Como também
na formação do seu corpo docente, seja por meio de políticas que fomentam a formação de
mestre e doutores muitas vezes com subsídio institucional ou em Plano de Carreira Docente
que estimulam esta qualificação.
 
  O resultado destes investimentos tem qualificado as práticas de ensino e se observa a
consolidação dos Centros Universitários como sendo de grande relevância para o mundo
acadêmico. A alteração e qualificação dos procedimentos pedagógicos, novos desenhos
curriculares e adequação dos currículos às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de cada
área de conhecimento, currículos voltados à realidade, propostas metodológicas que
fomentem a problematização da realidade, com inovação e sustentabilidade com vistas a uma
intervenção ética, profissional e comprometida socialmente tem sido uma das Boas Práticas
dos Centros Universitários.
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   Para que as ações pedagógicas de fato sejam inovadoras também é pressuposto de os
Centros Universitários promover ações de extensão a partir do ensino e que estejam
articuladas entre vários cursos, várias áreas de conhecimento e que sejam adequadas à
realidade. Ou seja, que aproximem a comunidade da instituição numa relação articulada
ondem a proposta dos cursos, currículos e projetos possam de fato contribuir para o
desenvolvimento regional.

 1.2 O SINAES e a inovação proposta pelos Centros Universitários

    A Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, conforme já vimos, estabelece o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES. Sendo o marco regulatório que organiza e
determina os indicadores da avaliação externa na educação superior. Sempre levando em
consideração as características institucionais o respeito a diversidade e sua organização
acadêmica. O SINAES propõe o trinômio regulação – avaliação – supervisão de modo contínuo
e articulado, promovendo amplo debate entre a comunidade interna e externa. 
   
   Na Lei que institui o SINAES está sustentada em oito princípios e critérios que deveriam
servir de fundamentação teórica e política para o melhor desempenho do processo avaliativo
e as possíveis consequências transformadas em marcos regulatórios:

a) Educação é direito social e dever do Estado – este princípio é o de responsabilidade social
das instituições educativas. O caráter social de uma instituição educativa deve esclarecer à
sociedade, “o cumprimento de suas obrigações, especialmente sobre a formação acadêmica –
científico, profissional, ética e política dos cidadãos, a produção de conhecimento e promoção
do avanço da ciência e da cultura”;

b) Valores sociais historicamente determinados – para uma educação de qualidade, as
instituições de educação superior devem produzir elementos para a formação dos cidadãos
dentro de um determinado período histórico, levando em consideração as relações sociais e
políticas de uma dada sociedade;

c) Regulação e Controle – tanto o Estado e a comunidade têm suas responsabilidades quanto
à regulação e a avaliação. O Estado tem o papel de supervisionar e regular a educação
superior, sendo este não limitado a regulação, mas tem também o papel de avaliar a educação
superior para oferecer melhor desenvolvimento. Junto as IES, elaboram planejamentos que
ajudam a diagnosticar questões que envolvem “relevância social e cientifica, a equidade, a
democratização do acesso, o desenvolvimento da produção científica, artística e tecnológica, a
formação segundo os critérios do trabalho e da cidadania, etc.”;

d) Prática social com objetivos educativos – a avaliação de caráter educativo é uma prática
social e formativa, com objetivo de aquisição de informação e questionamento sobre as
funções públicas do sistema e das instituições; 
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e) Respeito à identidade e à diversidade institucional em um sistema diversificado – existe uma
enorme diversificação na educação superior. Cada instituição tem a sua história e constrói
suas formas e conteúdos próprios que devem ser respeitados. Na regulação e na avaliação,
cada instituição deveria obedecer às normas oficiais e aos critérios, indicadores e
procedimentos gerais, mas ao mesmo tempo deve praticar sua liberdade para desenvolver. “A
avaliação deve servir de instrumento para aumentar a consciência sobre a identidade e,
portanto, as prioridades e potencialidades de cada instituição em particular;”

f) Globalidade – esse processo na educação superior deve dar conta de toda complexidade do
sistema e das IES. Com isso os instrumentos avaliativos devem integrar diversos
procedimentos sem perder a característica de globalidade;

g) Legitimidade – a avaliação deve ter legitimidade política e ética. Sendo correlacionada com a
autonomia efetivamente assumida na perspectiva da responsabilidade pública e passa pela
construção dos processos de avaliação como espaços sociais de reflexão.

h) Continuidade – avaliação necessita ter continuidade para que se garanta a cultura avaliativa,
pois assim, possibilita a reflexão e tomada de decisões com base nas ações anteriores.

    A proposta do SINAES visa constituir um sistema integrador de avaliação, com informações
e análises dos resultados das IES, dos cursos e do desempenho dos estudantes permitindo
assim a instalação de políticas educativas de abrangência nacional e no âmbito institucional
formuladas no interior de cada instituição.
 
   Deste modo, torna-se função do SINAES a produção de dados, indicadores e subsídios que
permitam analisar a qualidade da Educação Superior no país, conforme indica a Constituição
Federal de 1988, o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001 e Plano Nacional de Educação
(PNE) de 2014 para orientar a reformulação das políticas públicas no campo da IES de acordo
com a sua organização acadêmica. (GRIBOSKI e FUNGHETTO, 2013).
 
   Conforme a Legislação o SINAES tem a finalidade melhorar a qualidade da educação supe-
rior, orientar sobre a expansão da sua oferta, verificar o aumento permanente da sua eficácia
institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação
superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores
democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da
identidade institucional. 



Em relação às instituições: credenciamento e renovação de credenciamento: autoavaliação e
avaliação externa in loco;
Em relação aos cursos: autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento: visitas
por comissões de especialistas das respectivas áreas do conhecimento. 

Definir sua missão e o plano de desenvolvimento institucional levando em conta as
características regionais de onde está inserida;
Definir de modo claro e articulado as políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a
extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
Ter responsabilidade social em suas ações acadêmicas, considerada especialmente no que se
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e
social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural;
Proporcionar modos permanente de comunicação com a sociedade;
Garantir políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de
trabalho;
Organizar os modos de gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos
decisórios;
Garantir infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos
de informação e comunicação;

   O processo de avaliação do SINAES é realizado com diferentes instrumentos e documentos
e os resultados são expressos por meio de conceitos numa escala de 5 níveis e levará em
consideração as condições do ensino, o corpo docente e a infraestrutura: 

   O SINAES levará em conta no processo avaliativo o conjunto das 10 Dimensões: 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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FIGURA 4: sistematiza a finalidade do SINAES a partir do trinômio:
avaliação institucional, avaliação de curso e desempenho dos estudantes.
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8.Proporcionar maneiras de realizar o planejamento e avaliação, especialmente os processos,
resultados e eficácia da autoavaliação institucional; 
9.Definir e divulgar as políticas de atendimento aos estudantes;
10.Garantir sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade
dos compromissos na oferta da educação superior.

   Cada vez mais, os Centros Universitários têm se organizado no sentido de cumprir os
standards nas políticas do nosso país, hoje previstas pelo SINAES. Essa organização é
orientada pela criação de projetos diferenciados e que realmente atendem as necessidades
regionais onde estão inseridos. (FUNGHETTO, 2015; FUNGHETTO,2018) 
  
  O SINAES tem oportunizado aos Centro Universitário revelarem suas Boas Práticas
acadêmicas pois há efetivo compromisso destas instituições em promover um ensino
profissional que transforme a sociedade. São investimentos na pesquisa com programas e
projetos de iniciação científica, em projetos de extensão que desenvolvam a região, em
docentes, na ampliação da infraestrutura, entre outros quesitos. 
   
   Frente a estes compromissos e investimentos é cada vez mais urgente debater sobre a
necessidade dos Centros Universitários terem uma legislação própria² que defina seu papel
quanto instituição que cumpre todos os pressupostos da legislação brasileira.
   
   É importante considerar como a própria legislação já nos indica a especificidade dos
Centros Universitários e que a garantia e ampliação da autonomia acadêmica só virá a
contribuir, entre outras questões, para o desenvolvimento de polos e regiões ainda
desprovidas de educação superior.

1.3 A ANACEU e a luta pela garantia da qualidade

    De acordo com o Censo da Educação Superior, divulgado em 2019 pelo INEP, existem
2.608 instituições de ensino, compostas por 88,42% de instituições privadas e 11, 5%
públicas, todas regidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 
 
   Nesse universo cabe destacar que existem 302 são instituições públicas, 108 são
Universidades, 40 Institutos Federais, 11 Centros Universitários e 143 Faculdades. Dentre as
instituições privadas 90 são universidades, 283 são Centros Universitários e 1.933 são
Faculdades. 
   

[2] O SINAES tem oportunizado aos Centro Universitário revelarem suas Boas Práticas acadêmicas pois há efetivo compromisso destas instituições
em promover um ensino profissional que transforme a sociedade. São investimentos na pesquisa com programas e projetos de iniciação
científica, em projetos de extensão que desenvolvam a região, em docentes, na ampliação da infraestrutura, entre outros quesitos. 
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   Levando em consideração os dados do Censo da Educação Superior podemos verificar que
os Centros Universitários ocupam um lugar importante na formação acadêmica pois dentre as
instituições públicas e privadas somam 189 instituições, com um número relevante de
matrícula. Este dado nos apresenta uma necessidade de olharmos de modo singular para
estas instituições no sentido de que a excelência das ações de ensino seja mantida e
valorizada. 
 
   A Associação Nacional dos Centros Universitários – ANACEU vem discutindo o papel
dos Centros Universitários em relação a garantia da qualidade prevista pela Constituição
Federal de 1988 e ratificada pelo SINAES. É uma associação que defende e representa os
interesses dos Centros Universitários instalados em todo o território nacional perante os três
poderes, nas esferas federal, estadual e municipal e tem como missão consolidar a figura
dessa organização acadêmica com autonomia e liberdade de atuação, tendo como viés a
promoção da qualidade na educação superior.
 
   A ANACEU amplia o debate sobre as questões que permeiam o conceito da qualidade das
IES envolvendo todas as funções e atividades da instituição: ensino, programas acadêmicos,
pesquisa, incentivo tecnológico, inovação social, extensão, ambiente acadêmico,
sustentabilidade e responsabilidade social. 

FIGURA 5: representa o número de matrícula nas diferentes
instituições de educação superior. (INEP, 2019)

      O Censo da Educação Superior divulgado em 2019, demonstra que 306 são IES públicas e
2.306 são IES privadas. Deste universo, os Centros Universitários representam 11,3% das
instituições entre públicas e privadas, com um total de 2.263.304 matrículas, o que
corresponde a 26,3 % de matrículas da Educação Superior. Conforme o gráfico, apresenta a
diferença de matrículas entre Centros Universitários é muito pequena, uma vez que as
Faculdades que são o maior quantitativo de instituições de Educação Superior representam
26,3% das matrículas. (INEP, 2019)
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   Busca também identificar as boas práticas realizadas pelos Centros Universitários colocando
em evidência uma formação profissional entendida como prática social inovadora,
estabelecendo efetiva articulação entre a teoria e da prática, a significação da aprendizagem
para o desenvolvimento permanente de uma sociedade mais inclusiva.
 
   Frente ao importante papel que os Centros Universitários ocupam no cenário acadêmico a
ANACEU acredita que se faz necessário modificar alguns aspectos pertinentes ao
credenciamento e recredenciamento para Centro Universitário. Como por exemplo a revisão
do critério para credenciamento de obtenção de conceito igual ou superior a 4 (quatro), na
avaliação institucional externa, no ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES) imediatamente anterior. Como também revisar sobre autonomia
para que a IES possa criar e ofertar cursos fora de sede uma vez que os instrumentos de
avaliação e regulação vigentes colocam a necessidade de observância da região e das
necessidades regionais. 
 



CAPÍTULO 2:
Legislação vigente e importante para o êxito no processo regulatório, avaliativo e de

supervisão 
 
    

   A educação superior brasileira é composta por um conjunto complexo e diversificado de
instituições públicas e privadas, cuja normatização encontra-se formalizada na Constituição
Federal de 1988 particularmente em seu Art. 209 onde está expresso que o ensino é livre à
iniciativa privada, desse que atendidas as normas gerais da educação nacional e que sejam
devidamente autorizadas e avaliadas pelo poder público. (BRASIL, 1988) Entre as diferentes
organizações acadêmicas encontram-se o Centro Universitário. 
 
    A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 traz seu Art. 21 que o
sistema de educação no Brasil é composto pela Educação Superior, além de outros segmentos tais
como Educação Básica e Educação Profissional. Como também dos Art. 43 a 57 expressa o modo
de organização, planejamento e prerrogativas para o devido funcionamento da Educação Superior.
(BRASIL, 1996).
 
    O Art. 16 deste decreto sofreu alteração no ano de 2019 pela Lei nº 13.868, de 2019. Desta
forma, o sistema federal de ensino passa a não compreender mais as intuições de educação
superior privadas mantidas pela iniciativa privada. No entanto, o Art. 19 inclui a modalidade de
instituições comunitárias, na forma da Lei. Além disso, de acordo com Lei nº 13.868, de 2019, Art.
19:
 
§ 1º As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo podem
qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação confessional e a ideologia específicas.
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§ 2º As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo podem ser
certificadas como filantrópicas, na forma da lei.       
 
    O Decreto nº 9.235 15 de dezembro de 2017, dispõe sobre a regulação, supervisão e avaliação
da educação superior e cursos superiores de graduação no sistema federal de ensino e todas as
prerrogativas necessárias para o efetivo funcionamento e o papel de cada segmento da Educação
Superior. (BRASIL, 2006; GRIBOSKI e FUNGHETTO, 2013; FUNGHETTO,2018). 
 
    Com base nesta regulamentação as instituições de educação superior (IES) e seus cursos devem
passar por processos regulares de Avaliação para fins de expedição de atos autorizativos
originários ou de renovação. A legislação apresenta de modo claro os indicadores necessários bem
como os fluxos que cada instituição precisa passar para manter-se sintonia com a regulamentação
da Educação Superior, conforme veremos no próximo capítulo.
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FIGURA 6: Indica que todas as instituições de educação superior no Brasil estão diretamente envolvidas e se relacionam
com MEC e convivem com os procedimentos avaliativos coordenados pelo INEP, conforme prevê a legislação.



    
   O órgão responsável pela coordenação dos processos de Avaliação das instituições de educação
superior e dos cursos de graduação é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) e está diretamente vinculado ao Ministério da Educação. O INEP foi
transformado em Autarquia Federal em 1997, e é responsável ainda pelo sistema de informação e
documentação do sistema de ensino, além da elaboração e implementação dos projetos e
sistemas de avaliação educacional. (BRASIL, 1997) 
 
 
2.1. Legislações importantes
 
 
  Em relação aos atos regulatórios institucionais e de curso, partimos do pressuposta da
Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). A partir da
LDB todos os procedimentos, fluxos e mecanismos regulatórios da educação superior foram
sendo alterados.
 
   Nos itinerários destas alterações as ações de regulação passaram a ter como base a legislação
sustentadas na Lei do Sinaes nº 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES). 
 
   A partir do Sinaes o procedimento de avaliação ganhou visibilidade e transparência em todo o
ciclo: avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho
acadêmico de seus estudantes” (BRASIL, 2004). que institui o SINAES, que instrumentaliza os
preceitos emanados da Constituição Federal de 1988 garantindo a qualidade da oferta. 
 
  Além disso o Sinaes altera o foco da avaliação, deixando de lado as ações centradas na
supervisão que desconsideravam as particularidades das instituições e não levando em conta os
diferentes atores do processo de avaliação. Com o Sinaes vimos a efetiva construção de um
sistema que articula e regula de modo a garantir a diversidade de instituições de educação
superior. (SINAES, 2009)
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  Com os avanços dos procedimentos e fluxos da avaliação, bem como a maior clareza dos
indicadores, foram criados conceitos para expressar a qualidade acadêmica:
 

 

Conceito Preliminar de Curso
(CPC): constituído a partir do

Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes

(ENADE) e de outros insumos
que consideram corpo docente
e infraestrutura, sendo a escala

de pontuação entre 1 a 5. 

Índice Geral de Cursos (IGC): calculado com
média dos CPCs do último triênio, relativos aos
cursos avaliados da instituição, ponderada pelo
número de matrículas em cada um dos cursos
computados, 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, distribuição dos estudantes entre os
diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-

graduação stricto sensu, para as instituições
que oferecerem pós-graduação stricto senso.

    
   A criação da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) também foi um
marco importante no processo e destacou a área da regulação em relação à avaliação, o que era de
responsabilidade da Secretaria de Educação Superior (SESu) e da Secretaria de Educação
Tecnológica foi transferido à SERES (UFRGS, 2018). 
 
   Com isto a legislação relativa à regulação dos procedimentos avaliativos foi ganhando mais força e
especificidade para cada ato. Atualmente em relação legislação destaca-se um conjunto de Leis,
Decretos, Portarias Normativas que regulam todos os procedimentos da Educação Superior:
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   Em relação a EaD é importante destacar que a partir do Decreto Nº 9.057/2017 é possível que as
IES solicitem credenciamento para cursos de educação a distância sem o credenciamento para
cursos presenciais. Com isto as instituições poderão ofertar de modo exclusivo educação a
distância. O detalhamento destes novos procedimentos está descrito no Capítulo 4 deste
documento.
 
  Do ponto de vista a legislação tem avançado nos últimos anos especificando os procedimentos
avaliativos, principalmente na diferenciação dos atos regulatórios, seja de entrada ou de
permanência. Além disso, apresenta com clareza de modo atualizado os fluxos do processo
avaliativo e os indicadores que garantem a qualidade acadêmica. 
 
2.1. 1 Sobre o INEP e suas áreas de atuação o âmbito da Educação Superior
 
  A missão do INEP é: Produzir conhecimento científico e informações oficiais para o
aprimoramento das políticas públicas educacionais, contribuindo para o desenvolvimento social e
econômico do País (INEP, 2021).
 O INEP será responsável por todos os procedimentos relativos à avaliação da Educação Superior,
são eles:
 
Avaliação dos Cursos de Graduação: O Inep é responsável por todo o processo avaliativo,
produz os indicadores e um sistema que permite o acompanhamento, monitoramento e
transparência do processo regulatório (INEP, 2018).
 
Avaliação Institucional: O Inep responsável pela avaliação das instituições de educação superior
e está relacionada ao SINAES e está diretamente relacionada à melhoria da qualidade da educação
e oferta, sua expansão e sua responsabilidade social, a partir dos valores democráticos, com
respeito à diversidade, com a devida autonomia e identidade institucional. A Avaliação Institucional
divide -se em duas modalidades: Autoavaliação – Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação
(CPA) de cada instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da
CONAES e Avaliação externa (INEP, 2018).
 
Banco de Avaliadores (BASis): o Inep é responsável pela criação de um Banco de Docentes
Avaliadores que participam do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Os docentes
da educação superior e são permanentemente capacitados pelo Inep. Estes docentes participam
das Comissões de Avaliação in loco tanto dos cursos como da avaliação institucional (INEP, 2018).
 
Banco Nacional de Itens: o Inep criou o Banco Nacional de itens para disponibilizar insumos para
a avaliação, permitindo acesso aos itens técnicos com qualidade e revisados para cada instrumento
avaliativo, seja prova ou questionário (INEP, 2018).
 

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sobre-avaliacao-dos-cursos-de-graduacao
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sobre-avaliacao-institucional
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sobre-banco-de-avaliadores
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sobre-banco-nacional-de-itens1
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Censo da Educação Superior: é realizado anualmente pelo Inep, sendo um importante
instrumento de pesquisa que revela os dados e indicadores da educação superior no Brasil. O
Censo apresenta informações sobre cursos, docentes, perfil dos estudantes, perfil das instituições
sua administração e categoria organizativa fornecendo um amplo mapa da situação da educação
superior a cada ano. Os dados são coletados a partir do preenchimento dos questionários, por
parte das Instituições de Ensino Superior (IES) e por importação de dados do Sistema e-MEC. (INEP,
2018)
 
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação: (CTAA) – é uma comissão criada com o
objetivo de acompanhar os processos periódicos da avaliação institucional externa e dos cursos de
graduação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (INEP, 2018).
 
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade): como parte do ciclo avaliativo o
ENADE é um exame obrigatório que tem por objetivo avaliar o rendimento dos concluintes dos
cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências
adquiridas em sua formação na sua área do conhecimento (INEP, 2018).
 
Escolas de Governo (ESGOV): As Escolas de Governo são instituições públicas criadas com a
finalidade de promover a formação, o aperfeiçoamento e a profissionalização de agentes públicos,
visando ao fortalecimento e à ampliação da capacidade de execução do Estado, tendo em vista a
formulação, a implantação, a execução e a avaliação das políticas públicas. As ESGOV participam do
processo avaliativo e seguem a regulação do Inep com indicadores próprios as suas especificidades
(INEP, 2018).
 
Indicadores de Qualidade: são parâmetros que servem como orientadores das avaliações in loco
do ciclo avaliativo, sendo importantes instrumentos de avaliação da educação superior brasileira. Os
indicadores de qualidade estão baseados em três frentes: O Enade com dados obtidos a partir do
desempenho dos estudantes; do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Índice Geral de Cursos
(IGC). Os indicadores de qualidade são expressos em escala contínua e em cinco níveis, nos quais os
níveis iguais ou superiores a 3 (três) indicam qualidade satisfatória. 
 
Observatório Educação: Observatório da Educação é um Programa que tem como objetivo
estimular o crescimento da produção acadêmica e a formação de recursos humanos pós-
graduados, nos níveis de mestrado e doutorado, por meio de financiamento específico. A parceria
entra Capes e o Inep prevê que regularmente sejam abertos editais convidando a comunidade
acadêmica para apresentar projetos de estudos e pesquisas na área de educação, envolvendo os
programas de pós -graduação de mestrado e de doutorado das Instituições de Educação Superior -
IES (INEP, 2018).
 
 
 

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sobre-censo-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sobre-indicadores-de-qualidade
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Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida): também sob a
responsabilidade do Inep o Revalida foi criado em 2011, em uma ação articulada dos Ministérios da
Educação e da Saúde, para ampliar a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior (INEP,
2018).
 
Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (Anasem): foi criada a partir do
programa Mais Médicos sendo responsável por uma avaliação específica para curso de graduação
em Medicina, a cada 2 (dois) anos, com instrumentos e métodos que avaliem conhecimentos,
habilidades e atitudes, a ser implementada no prazo de 2 (dois) anos, conforme ato do Ministro de
Estado da Educação. O estudante receberá o seu resultado individual posicionado na escala de
proficiência (100,10), em que a interpretação de seu desempenho estará descrita e situada em um
dos três níveis de proficiência: básico, adequado e avançado (INEP, 2018).
 
Estatísticas da Educação Superior: é produzida pelo Inep e está disponível para download, são
tabelas organizadas por temáticas e os dados dizem respeito às instituições, recursos humanos,
cursos presenciais, processos seletivos, matrículas, concluintes entre outro e tem como base os
dados coletados no Censo da Educação Superior (INEP, 2018).
 
    Como vimos o INEP tem robusta atuação sobre a educação superior e todas as instituições que
pertencem ao sistema de ensino. Os Centros Universitário transitam em todos estes aspectos
durante o processo de avaliação. Seja quando são avaliadas institucionalmente ou tem seus cursos
reconhecidos, no preenchimento de dados estatísticos contribuindo ao Censo da Educação
Superior e nas particularidades da formação de determinadas áreas como a medicina. Portanto,
são instituições que participam ativamente do processo avaliativo e devem, portanto, constituir-se
como parte fundamental no desenvolvimento do ensino acadêmico no país.
 
    É fundamental que as IES estejam sempre debatendo com a Comunidade Interna quem são e
qual o papel das organizações que regulam a Educação Superior. Conhecer as esferas avaliativas, a
legislação e o papel de cada um no ciclo avaliativo, contribui para que todos compreendam e
participem do processo na busca de uma formação com qualidade, inserção local e sustentável.
 
   As 10 Dimensões do Sinaes são princípios que devem estar presentes em todo o processo
avaliativo, ou seja, são consideradas durante a análise técnica e documental, bem como durante o
processo de visita in loco. A avaliação é subsidiada por instrumentos que vão auxiliando para que
todo o processo seja registrado e possa ser acompanhado sistematicamente.
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   A Portaria MEC nº 1.382, de 31 de outubro de 2017 e a Portaria MEC nº 1.383 também de 2017
aprovou os indicadores do Novo Instrumento de Avaliação Institucional Externa para os atos de
credenciamento, recredenciamento e transformação de organização acadêmica nas modalidades
presencial e a distância, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

   A concepção do novo instrumento para a modalidade presencial e a distância buscou atender à
diversidade do sistema de educação superior e respeitar a identidade das instituições que o compõem.
Consideram-se, assim, as especificidades das diferentes organizações acadêmicas, a partir do foco
definido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e nos processos de avaliação institucional
(interna e externa). Para tanto, esse instrumento está organizado em cinco eixos, contemplando e
aglutinando as dez dimensões do Sinaes.

   As instâncias atuam de modo articulado sendo importante ressaltar que o Sinaes se pauta por um
conjunto de regras e procedimentos estabelecidos para sua concretização a partir da estrutura
indicada onde cada instância tem sua função.

  O processo avaliativo leva em conta um conjunto de elementos que de modo articulado vão
expressando a qualidade acadêmica. Os Eixos e as Dimensões como os pressupostos conceituais
tendo sempre indicadores que subsidiam a decisão. O processo é expresso por Conceitos que tem
associados critérios de análise e atributos, aquilo que efetivamente se observa em todo o processo
avaliativo.

 Para atender de modo
efetivo e garantir que a
avaliação da IES seja
transparente e eficaz com a
devida legitimidade do Sinaes
o INEP investe de modo
permanente em seus quadros
técnicos, mantém rigor na
capacitação dos avaliadores e
está sempre em constante
processo de reestruturação.

FIGURA 7: Lógica do processo de avaliação
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    Sobre os avaliadores é importante destacar que o processo está regulado por meio da Portaria nº
96/2020, que Recriar a Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação - CTAA, órgão colegiado
de caráter técnico de acompanhamento dos processos periódicos de avaliação externa in loco do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes e do Sistema de Avaliação de Escolas de
Governo-Saeg. Outro fator a ser destacado no processo de avaliação trata dos conceitos atribuídos
nas dimensões avaliadas. Cada eixo ou dimensão tem um conjunto de indicadores que expressam
determinados conceitos de qualidade e excelência. Os instrumentos de avaliação. Os conceitos são
ordenados numa escala de cinco níveis, entre conceito 1 e conceito 5. 

    Os conceitos são atribuídos a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas e
expressam indicadores e critérios de qualidade e excelência em cada um dos eixos e dimensões. O
Ministério da Educação torna público e disponível o resultado da avaliação das instituições de ensino
superior e de seus cursos (INEP, 2018).

 O procedimento de avaliação³, manteve critérios de análise estruturados de forma aditiva,
considerando cada conceito do indicador. Assim, os conceitos 1 e 2 apresentam ausências relativas ao
critério de análise do conceito 3, em torno do qual se caracteriza a suficiência no tocante a cada objeto
de avaliação. O conceito 4 apresenta critérios aditivos em relação ao conceito 3, e o mesmo ocorre
com o conceito 5, em relação ao 4. 

[3] INEP/DAES NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES



     As instituições de educação superior precisam levar em consideração de que para terem excelência
nas dimensões avaliadas será necessário planejar e organizar a instituição dentro dos parâmetros dos
Conceitos estabelecidos pelo SINAES. Tanto para a avaliação dos cursos de graduação, como para os
procedimentos de avaliação institucional. 

   Os Conceitos são atribuídos a cada eixo levando-se em consideração os indicadores. Os eixos a
serem considerados são: 
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FIGURA 8: Indica os conceitos – valores emitidos no processo avaliativo, sendo 1 o menor conceito e 5 o
conceito máximo de qualidade e excelência

FIGURA 9: Eixos a serem considerados no processo avaliativo

    Vamos pensar num exemplo prático:

    Em relação ao EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, levando em conta as dimensões
do Sinaes, um dos indicadores é sobre a missão, objetivos, metas e valores institucionais. Os
critérios de análise estão relacionados do seguinte modo:
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    Os critérios de análise nos indicam de que modo em cada um dos indicadores em cada eixo são
atendidos. Portanto, as informações institucionais precisam estar planejadas, organizadas e
disseminadas na IES, para de que de fato a cultura de avaliação possa ser orgânica.
 
    Quanto aos procedimentos de supervisão os centros universitários devem estar atentos:
 
a) Estabelecimento de Protocolo de Compromisso: 
 
  Nos pedidos de recredenciamento institucional, a obtenção de conceitos insatisfatórios no
conjunto ou em uma das dimensões do relatório de avaliação in loco, considerando também os
procedimentos e instrumentos diversificados de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior SINAES, ensejará a celebração de Protocolo de compromisso, nos termos dos
Arts. 53 a 56 do Decreto no 9.235, de 2017.
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  Uma vez determinada, por parte da SERES, a celebração de Protocolo de compromisso: 

FIGURA 10: prazos e ações SERES e IES no Protocolo de Compromisso

    Ao final do prazo do Protocolo de compromisso, inserido o termo de cumprimento, o processo
será́ encaminhado de ofício ao INEP para avaliação in loco com o fim de verificação do
cumprimento das obrigações assumidas. 
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   A nova avaliação adotará o instrumento aplicável às avaliações do curso ou instituição e atribuirá
novo Conceito de Curso CC ou Conceito Institucional CI, considerando todos os indicadores, eixos e
dimensões, ressaltando-se os pontos constantes no Protocolo de compromisso e no plano de
melhorias apresentado pela IES. 

    Após a realização de avaliação in loco, o processo seguirá para a SERES, quando será́ emitido parecer
final sobre o cumprimento das obrigações assumidas e o pedido de renovação do ato autorizativo
solicitado no processo. Não será́ admitida a celebração de novo Protocolo de compromisso no âmbito
do mesmo processo. 

   O não cumprimento do Protocolo de compromisso, com a obtenção de conceitos insatisfatórios na
nova avaliação in loco, bem como a não apresentação de Protocolo de compromisso pela IES no prazo
estipulado pela SERES ou a não inserção do termo de cumprimento no Sistema e-MEC, dentro do
prazo definido na proposta, ensejará a instauração de procedimento sancionador, nos termos do
Decreto No 9.235, de 2017.

   O protocolo de Compromisso ocorre sempre que o curso obtiver resultado insatisfatório no processo
de avaliação (visita - CC ou ENADE - CPC), ou seja, conceito menor que 3.

  Nos casos de renovação de reconhecimento de cursos, quando o curso obtém resultado insatisfa-
tório no CPC (CPC < 3), o processo é aberto de ofício pelo Ministério da Educação, com a indicação de
protocolo de compromisso. Nos casos de conceito insatisfatório na visita in loco para reconhecimento
de curso, as etapas do processo seguem o mesmo fluxo. (Nota Técnica nº
13/2017/CGARCES/DIREG/SERES/SERES).

   Para celebração do protocolo de compromisso a IES deverá apresentar documentos que comprovem
ações a serem adotadas para sanar as fragilidades apontadas no Relatório de Avaliação, em caso de
visita ou no Relatório ENADE. 

   O prazo para cumprimento de metas será́ de, no máximo, 12 meses. A Instituição deve providenciar,
também, a criação de uma comissão de acompanhamento do protocolo de compromisso, para verificar
o atendimento dos requisitos firmados, de acordo com o declarado no protocolo de compromisso, o
curso passará por avaliação externa in loco designada pelo INEP. 
  
  O não cumprimento do protocolo firmado resultará no sobrestamento do processo autorizativo e
abertura de procedimento sancionador pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior do Ministério da Educação. 

b) Procedimento Sancionador

    A manutenção das condições que deram causa à instauração do Protocolo de compromisso ou o
não atendimento ao padrão decisório estabelecido enseja a instauração de procedimento sancionador,
nos termos do Decreto no 9.235, de 2017, e regulamentação própria, para aplicação das penalidades
previstas no art. 10, § 2o, da Lei No 10.861, de 2004. 



período não superior a 3 (três) anos para faculdades e centros universitários 
período não superior a 5 (cinco) anos para universidades 

    Os casos em que a análise realizada na fase de parecer final pós-protocolo de compromisso concluir
pela necessidade de aplicação de penalidades serão encaminhados à área competente para a
instauração de procedimento sancionador. 

   Adicionalmente à aplicação de penalidades, poderão ser sobrestados os processos regulatórios da
IES em trâmite no Sistema e-MEC, em especial o processo de recredenciamento que motiva a
solicitação e os processos de autorização, se for o caso. A conclusão do processo de supervisão por ato
do Secretário da SERES, seja pela decisão de arquivamento ou pela aplicação de penalidades,
determinará o fim do sobrestamento e a retomada do fluxo do processo de recredenciamento.
 
  Com a retomada do fluxo regulatório, a SERES decidirá sobre o processo, podendo sugerir o
recredenciamento das IES por:

 
    No caso de manutenção de conceitos insatisfatórios resultantes de avaliação in loco pós-Protocolo
de compromisso, e com base na decisão proferida no âmbito do procedimento sancionador, a
Secretaria competente poderá emitir parecer pelo descredenciamento da instituição. 
 
    No caso de centro universitário, a Secretaria poderá opinar pelo recredenciamento como faculdade,
e no caso de universidade, como centro universitário ou faculdade, nos termos do Decreto No 9.235,
de 2017. 
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  Da decisão da SERES pela aplicação de
penalidade caberá recurso ao CNE/CES no
prazo previsto na legislação. O CNE/CES decidirá
sobre o processo de recredenciamento, sendo
vedada a concessão de novo prazo para a
adoção de medidas de melhoria, assinatura de
novo Protocolo de compromisso ou termo de
saneamento de deficiências. O parecer do
CNE/CES será homologado pelo Ministro de
Estado da Educação. 



período não superior a 3 (três) anos para faculdades e centros universitários 
período não superior a 5 (cinco) anos para universidades 

    Os casos em que a análise realizada na fase de parecer final pós-protocolo de compromisso concluir
pela necessidade de aplicação de penalidades serão encaminhados à área competente para a
instauração de procedimento sancionador. 

   Adicionalmente à aplicação de penalidades, poderão ser sobrestados os processos regulatórios da
IES em trâmite no Sistema e-MEC, em especial o processo de recredenciamento que motiva a
solicitação e os processos de autorização, se for o caso. A conclusão do processo de supervisão por ato
do Secretário da SERES, seja pela decisão de arquivamento ou pela aplicação de penalidades,
determinará o fim do sobrestamento e a retomada do fluxo do processo de recredenciamento.
 
  Com a retomada do fluxo regulatório, a SERES decidirá sobre o processo, podendo sugerir o
recredenciamento das IES por:

 
    No caso de manutenção de conceitos insatisfatórios resultantes de avaliação in loco pós-Protocolo
de compromisso, e com base na decisão proferida no âmbito do procedimento sancionador, a
Secretaria competente poderá emitir parecer pelo descredenciamento da instituição. 
 
    No caso de centro universitário, a Secretaria poderá opinar pelo recredenciamento como faculdade,
e no caso de universidade, como centro universitário ou faculdade, nos termos do Decreto No 9.235,
de 2017. 

Página 30

Figura 11: fluxo final

    
  Da decisão da SERES pela aplicação de
penalidade caberá recurso ao CNE/CES no
prazo previsto na legislação. O CNE/CES decidirá
sobre o processo de recredenciamento, sendo
vedada a concessão de novo prazo para a
adoção de medidas de melhoria, assinatura de
novo Protocolo de compromisso ou termo de
saneamento de deficiências. O parecer do
CNE/CES será homologado pelo Ministro de
Estado da Educação. 



Apresentado por
ANACEU

Apoio

2 EM 1 EDUCACIONAL


