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Os cursos de educação superior 
passam por três tipos de avaliação: 

para autorização, 
 para reconhecimento e 

 para renovação de reconhecimento. 
 
 



ROCHA, Miriam Queiroz.Como preparar a 
biblioteca universitária para as avaliações do 
MEC.SICS, 2007 



Para autorização 
 
 Essa avaliação é feita quando uma instituição pede autorização ao 
MEC para abrir um curso. Ela é feita por dois avaliadores, sorteados 
entre os cadastrados no Banco Nacional de Avaliadores (BASis). Os 
avaliadores seguem parâmetros de um documento próprio que 
orienta as visitas, os instrumentos para avaliação in loco. São 
avaliadas as três dimensões do curso quanto à adequação ao projeto 
proposto: a organização didático-pedagógica; o corpo docente e 
técnico-administrativo e as instalações físicas. 

 http://emec.mec.gov.br/documentospublicos/Manuais/12.pdf 



Para reconhecimento:  
Quando a primeira turma do curso novo entra na segunda 
metade do curso, a instituição deve solicitar seu 
reconhecimento. É feita, então, uma segunda avaliação para 
verificar se foi cumprido o projeto apresentado para 
autorização. Essa avaliação também é feita segundo 
instrumento próprio, por comissão de dois avaliadores do 
BASis, por dois dias. São avaliados a organização didático-
pedagógica, o corpo docente, discente, técnico-
administrativo e as instalações físicas. 



Para renovação de reconhecimento:  

Essa avaliação é feita de acordo com o Ciclo do Sinaes, ou seja, a 
cada três anos. É calculado o Conceito Preliminar do Curso (CPC) e 
aqueles cursos que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 serão 
avaliados in loco por dois avaliadores ao longo de dois dias. Os 
cursos que não fazem ENADE, obrigatoriamente terão visita in 
loco para este ato autorizado. 
 
 



http://portal.inep.gov.br/superior-
condicoesdeensino-legislacao_normas 
SISTEMA MEC-LEGIS - 
http://meclegis.mec.gov.br/ 
 

Conhecendo a legislação 

Consultar a legislação pertinente ao ensino superior, 
considerando o tipo de processo a ser protocolado 

Consultar a legislação pertinente ao 
ensino superior, considerando o tipo de 

processo a ser protocolado 
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Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 - Dispõe sobre a 
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 
superior e cursos superiores de graduação e sequenciais.  

 Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007 - Altera 
dispositivos dos Decretos nos 5.622 e 5.773. 

 Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007 - Institui o 
e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento 
de informações relativas aos processos de regulação da educação 
superior .  

 Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 -Institui o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004 - Institui a taxa de 
avaliação in loco 



Conhecendo o PDI de sua instituição 
Conhecendo os Planos pedagógicos 
dos cursos  
 
 



Instrumentos 
 
 
 
 
Instrumento para autorização de curso de Medicina 
Instrumento para autorização de Bacharelado e Licenciatura 
Instrumento para autorização de curso de Direito 
Instrumento para autorização de curso Tecnológico 
Instrumento para reconhecimento de Bacharelado e Licenciatura 
Instrumento para reconhecimento de curso de Direito 
Instrumento para reconhecimento de curso de Pedagogia 
Instrumento para reconhecimento de curso Tecnológico 
Instrumento para reconhecimento de curso de Medicina 
Instrumento para renovação de reconhecimento de Cursos 
Novo Instrumento 
Indicadores do Instrumento nos graus de tecnólogo de licenciatura e de 
bacharelado para as modalidades presencial e a distância do SINAES 

 
 

http://download.inep.gov.br/download/superior/condicoesdeensino/2010/instrumento_autorizacao_curso_medicina2.pdf
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http://download.inep.gov.br/download/superior/condicoesdeensino/2010/instrumento_autorizacao_curso_tecnologico2.pdf
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP 
Diretoria de Avaliação da Educação Superior – DAES 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 
Instrumento de Avaliação de  
Cursos de Graduação 
(Bacharelado e Licenciatura) 
 



Livros da bibliografia básica 



Livros da bibliografia complementar 



Períodicos especializados indexados e correntes 



INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
EXTERNA 

Subsidia os atos de credenciamento,  
recredenciamento e transformação da organização  

acadêmica (presencial) 



número de exemplares da Bibliografia Básica 
(BB) calculados pelo número de vagas 
autorizadas/ofertadas; 
◦ coleções impressas e virtuais; 
◦ Quantitativos para Bibliografia 
Complementar(BC); 
◦ Quantitativos para coleção de periódicos. 
 



Participar de reuniões que anunciam qq processo. 
2º) Providenciar a leitura e análise de documentos. 
3º) Estar ciente da proposta de trabalho da IES e atuar em 
consonância com essas prerrogativas (Plano de Desenvolvimento 
Institucional - PDI, Projetos Pedagógicos e Plano de Avaliação 
Institucional). 
4º) Elaborar relatórios e textos expressivos sobre a biblioteca e 
sua atuação no contexto acadêmico. 
 



Eixo 5 - Indicador 5.9 – Biblioteca – 
 
Infraestrutura física atende às necessidades institucionais, 
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
◦ espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação,ventilação, 
segurança, acessibilidade e conservação); 
◦ instalações para o acervo; 
◦ ambientes de estudos individuais e em grupo; 
◦ espaço para técnico-administrativos; 
◦ plano de expansão física. 
 

Credenciamento: instrumento 



 Indicador 5.11 – Biblioteca - Plano de 
Atualização do Acervo (físico e eletrônico/digital) 
previsto/implantado atende às necessidades 
institucionais 
(análise sistêmica e global), considerando 
os aspectos: 
◦ coerência com o PDI; 
◦ alocação de recursos. 
 



Implantar ou reorganizar as  bibliotecas 
universitárias  considerando primeiramente  
 as recomendações e manuais  do MEC, bem como 
a  legislação vigente”. (Rocha, M.Queiroz) 
 

Cabe ao bibliotecário 



Participar de reuniões que anunciam qualquer processo. 
2º) Providenciar a leitura e análise de documentos. 
3º) Estar ciente da proposta de trabalho da IES e atuar em 
consonância com essas prerrogativas (Plano de 
Desenvolvimento Institucional - PDI, Projetos Pedagógicos e Plano de 
Avaliação Institucional). 
4º) Elaborar relatórios e textos expressivos sobre a biblioteca 
e sua atuação no contexto acadêmico.(Rocha, M Queiroz) 
 



Gestão da biblioteca-o caso do BAGER/SiBI/UFRJ 
www.sibi.ufrj.br/panorama.htm 

http://www.sibi.ufrj.br/panorama.htm


Considerações Finais 
• O processo de avaliação culmina na visita in loco. Portanto, atenção 

especial durante outras fases do processos. 
• Existe tempo hábil para o trabalho na biblioteca (lembre-se de que 

não existe visita marcada às vésperas; não existe texto a ser 
elaborado da noite para o dia; etc.). 

• Lembrar que os avaliadores dialogam com professores e alunos. 
Portanto, de nada adianta belos textos e ações institucionalizadas, 
mas que não acontecem na prática da IES. Do mesmo modo, toda 
insatisfação estará transparente também na avaliação da CPA e nos 
relatórios do ENADE. 

• Lembrar que a leitura do formulário eletrônico pelos avaliadores, 
precede a visita in loco.  
• Portanto, as informações fornecidas pela IES, no formulário 

eletrônico, é que norteiam a prévia análise da comissão avaliadora. 
Consonância com PDI e PPC. 

• Os dados coletados e confrontados durante a visita in loco são o 
referencialpara a redação do relatório final da avaliação”. 



Exercícios 
Verifiquem a situação, a consequência e apontem soluções 
1-O bibliotecário recebe a tarefa de preencher a documentação solicitada pelo MEC, 
 sem o prévio conhecimento sobre a tramitação dos processos, bem como dos manuais que 
norteiam o preenchimento. 
    Resultado: o bibliotecário elabora textos que não atendem plenamente aos 
 quesitos avaliados pelo MEC. 
2-O bibliotecário não participa das reuniões acadêmicas de criação e acompanhamento 
 dos cursos. Não conhece o PPC. 
Resultado: a coleção não está completa em títulos e não possui o número de exemplares 
necessário 
3-O bibliotecário não conhece a legislação, nem PDI, não participa da avaliação interna 
Resultado: o bibliotecário desconhece o que é exigido pela avaliação 
4- bibliotecário organiza e administra a Biblioteca sem consultar os instrumentos de  
avaliação do MEC. 
    Resultado: Torna-se necessário implantar ou reestruturar acervos e serviços, 
 mediante pontuação insatisfatória da Biblioteca 
Datas das avaliações – A IES deve estar atenta ao cronograma disponível no site do  
INEP / Comunicações via e-mail para IES. 
Implantar ou reorganizar as  bibliotecas universitárias  considerando primeiramente   
as recomendações e manuais  do MEC, bem como a legislação vigente”. 
  
 



Muito obrigada! 
 
 
paulamello@sibi.ufrj.br 


