
O NOVO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, O 
QUAL SUBSTITUI O PROVÃO 

 
 
       O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído 
pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, fundamenta-se na necessidade de 
promover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 
expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da 
sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos 
compromissos e responsabilidades sociais. O SINAES integra três modalidades 
principais de instrumentos de avaliação, aplicados em diferentes momentos:  
 
(1) Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) – é o centro de 
referência e articulação do sistema de avaliação que se desenvolve em duas 
etapas principais:  
     (a) auto-avaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de 
cada IES, a partir de 1° de setembro de 2004;  
     (b) avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, 
segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES.  
 
(2) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avalia os cursos de graduação 
por meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de 
comissões externas. A periodicidade desta avaliação depende diretamente do 
processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento a que os cursos 
estão sujeitos.  
 

Princípios fundamentais do SINAES  
• responsabilidade social com a qualidade da educação superior  
• reconhecimento da diversidade do sistema  
• respeito à identidade, à missão e à história das instituições  
• globalidade, isto é, compreensão de que a instituição deve ser avaliada a 

partir de um conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em 
sua relação orgânica e não de forma isolada  

• continuidade do processo avaliativo  
 

(3) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) – aplica-se aos estudantes do final 

do primeiro e do último ano do curso, estando prevista a utilização de procedimentos 

amostrais. Anualmente, o Ministro da Educação, com base em indicação da CONAES, 

definirá as áreas que participarão do ENADE. Este documento focaliza uma das dimensões 

da avaliação promovida pelo SINAES: a avaliação das instituições de educação superior, 

em suas etapas de auto-avaliação e avaliação externa. Ele oferece um roteiro de Orientações 

Gerais para a implementação do processo avaliativo, com vistas a possibilitar a construção 

de núcleo comum a todas instituições, respeitando suas especificidades.  

 

 

 

 



 

A AVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e 
visa o aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição 
como um todo. Tal ocorre, em especial, quando conta com a participação efetiva 
de toda a comunidade interna e, ainda, com a contribuição de atores externos do 
entorno institucional. Nestes casos, a instituição constrói, aos poucos, uma cultura 
de avaliação que possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência 
sobre sua missão e finalidades acadêmica e social. No processo de avaliação das 
instituições, além dos resultados dos outros componentes do SINAES – Avaliação 
dos Cursos de Graduação e Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos 
Estudantes (ENADE) –, serão consideradas informações adicionais oriundas do 
Censo da Educação Superior, do Cadastro da Educação Superior, dos relatórios e 
conceitos da CAPES para os cursos de pós-graduação, dos documentos de 
credenciamento e recredenciamento da IES e outros considerados pertinentes 
pela CONAES. A avaliação interna ou auto-avaliação tem como principais 
objetivos produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de 
atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus 
problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e capacidade 
profissional do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações de 
cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação 
da instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância científica e social de 
suas atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade.  
Identificando fragilidades e as potencialidades da instituição nas dez dimensões 
previstas em lei, a auto-avaliação é um importante instrumento para a tomada de 
decisão e dele resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, 
críticas e sugestões. A avaliação externa é a outra dimensão essencial da 
avaliação institucional. A apreciação de comissões de especialistas externos à 
instituição, além de contribuir para o auto-conhecimento aperfeiçoamento das 
atividades desenvolvidas pela IES, também traz subsídios importantes para a 
regulação e a formulação de políticas educacionais. Mediante análises 
documentais, visitas in loco, interlocução com membros dos diferentes segmentos 
da instituição e da comunidade local ou regional, as comissões externas ajudam a 
identificar acertos e equívocos da avaliação interna, apontam fortalezas e 
debilidades institucionais, apresentam críticas e sugestões de melhoramento ou, 
mesmo, de providências a serem tomadas - seja pela própria instituição, seja 
pelos órgãos competentes do MEC. A comissão de avaliadores externos deverá 
ter acesso aos documentos e às instalações da instituição com o objetivo de obter 
informações adicionais para que o processo seja o mais completo, rigoroso e 
democrático possível. Na elaboração do seu relatório, a comissão considerará o 
relatório de auto-avaliação e outras informações da IES oriundas de outros 
processos avaliativos (dados derivados do Censo e Cadastros da Educação 
Superior, do ENADE, da Avaliação das Condições de Ensino, de Relatórios 
CAPES, Currículos Lattes), bem como entrevistas e outras atividades realizadas.  
 
 


