
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

 

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 0612762/2020/GAB-INEP

 
À Secretaria Executiva (SE/MEC)
À Secretaria de Educação Superior (SESU/MEC)
À Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES/MEC)
À Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  (SETEC/MEC)
À Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (SEMESP/MEC)
À Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC)
À Secretaria de Alfabetização (SEALF/MEC)
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
À Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES)
Ao Conselho Nacional de Educação (CNE)

 

 

Assunto: Indicadores CPC e IGC - edição 2019.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23036.005436/2020-35.

  

Senhores Secretários, Senhores Presidentes,

 

1. Considerando que os indicadores de qualidade Conceito Preliminar de Curso (CPC) e
Índice Geral de Cursos Avaliados da Ins tuição (IGC), calculados e divulgados pelo Ins tuto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), são u lizados junto aos variados
programas governamentais e/ou processos de regulação, supervisão, financiamento e indução da
qualidade da educação superior, apresentam-se as informações seguintes acerca dos resultados da
edição 2019 e tais indicadores.

2. No dia 27 de novembro de 2020, os resultados do indicador CPC - edição 2019 foram
publicados no Sistema e-MEC, em caráter restrito, ato que permite a visualização dos dados
pelas Ins tuições de Educação Superior e pelo Ministério da Educação mediante acesso
auten cado. Os resultados estarão disponíveis para consulta pública no Sistema e-MEC a par r
da divulgação oficial do CPC 2019, prevista para o dia 9 de dezembro de 2020, no Ministério da
Educação.

3. Informo, ademais, que o cálculo e a divulgação do Índice Geral de Cursos Avaliados da
Ins tuição (IGC) - edição 2019, foram adiados para o próximo ano, em decorrência da reabertura da
Coleta (RECOLETA) dos dados referentes à pós-graduação realizada pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O obje vo dessa ação é garan r que o cálculo
do IGC 2019 tenha como subsídios os dados oficiais da pós-graduação referentes a 2019 atualizados,
ampliando assim a aderência do indicador à realidade de cada Instituição de Educação Superior.



4. Assim, após a divulgação, pela Capes, dos dados oficiais da pós-graduação referentes
ao ano de 2019, resultantes da RECOLETA, dar-se-á prosseguimento aos procedimentos de cálculo e
divulgação do IGC 2019. O cálculo do IGC 2019 con nuará seguindo os procedimentos descritos na
Nota Técnica 59/CGCQES/DAES/2020 (0538584), conforme definido pela Portaria Inep nº 429, de 2 de
julho de 2020, e novas informações quanto aos prazos e processos de divulgação de seus resultados
serão publicadas em breve.

5. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

 

Anexo: I. Nota Técnica 59/CGCQES/DAES/2020 (0538584).

 

Atenciosamente,

 

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

Presidente 

SIG Quadra 04, Lote 327, Edifício Villa Lobos - Cobertura, Ala A - Bairro Setor de Indústrias Gráficas,
Brasília/DF, CEP 70610-908

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, Presidente, em
09/12/2020, às 01:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.inep.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0612762 e o código CRC A53C9607.

Referência: Cas o res ponda  es te Ofício-Ci rcular, indicar expressamente o Processo nº
23036.005436/2020-35
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