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Ofício n. 018/2022 – A (retificação) 
 

São Paulo, 06 de maio de 2022. 
 

Ilmo. Sr. 
Danilo Dupas Ribeiro  
DD Presidente do INEP 
 

Assunto: Sugestões de melhorias na avaliação do INEP (Retificação) 
 
Senhor Presidente, 

Em atendimento ao que foi acordado na reunião conduzida por V. Sª. no último dia 14, com a 
participação dos coordenadores Alvaro Luis Kohn Parisi e Helena Cristina Carneiro Cavalcanti 
de Albuquerque, o Semesp vem respeitosamente apresentar as suas sugestões para as 
iniciativas que estão sendo desenvolvidas por esse Instituto para implantação de melhorias ao 
sistema de avaliação in loco e revisão dos instrumentos de avaliação utilizados, possibilitando 
maior exatidão para o cumprimento e para a avaliação dos requisitos e aglutinação dos 
objetos de análise, para que se tornem mais objetivos. 

O Semesp considera que a proposta do INEP de revisão do instrumento de avaliação de 
reconhecimento dos cursos de graduação traz consigo o movimento de transformação da 
educação superior, tanto no aspecto inovador de um currículo por competências quanto no 
aprimoramento da gestão institucional, que deverá implantar gestão do conhecimento e de 
estratégia de negócios para a melhoria contínua de seus processos e serviços. Houve também 
uma melhora na análise de questões de infraestrutura, em relação ao espaço de trabalho para 
docentes e coordenadores 

Gostaríamos de destacar, no entanto, os principais desafios apresentados nessa proposta, que 
precisarão ser considerados na implantação das mudanças almejadas: 

 Mudança do papel do professor para uma ação mais estratégica, visto que precisará 
registrar, acompanhar e melhorar seu trabalho continuamente para impactar no 
processo de aprendizagem dos alunos; 

 Redesenho dos currículos dos cursos de graduação, que deverão ser baseados em 
competências, havendo necessidade de formação docente; 

 Mudança dos programas de formação docente que deverão acrescentar, além do 
pedagógico, aspectos gerenciais também; 

 Exigência de capacitação semestral de docentes; 

 Exigência de maior detalhamento nos planos de ensino; 

 Inovação na implantação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, que passam a ter que 
ser publicados de forma indexada o que demandará investimentos na pesquisa que 
gera impacto na sociedade; 

 Desafios tecnológicos, especialmente em relação às Tecnologias de Informação e 
Comunicação, que passam a exigir novos relatórios bem detalhados, e no que tange à 
gestão de dados para tomada de decisões; 

 Mudança cultural e de gestão em IES que ainda não estão profissionalizadas em 
relação a modelos de gestão por indicadores; 
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 Desenvolvimento de capacidades gerenciais dos coordenadores de curso, que deverão 
gerir cada curso como uma célula de negócios, com planos bem definidos e metas. 

Além desses aspectos, o Semesp julga importante, ainda, atenção para as seguintes questões, 
que devem ser consideradas:  

 A proposta do novo instrumento altera a forma de pontuar, pois existem itens com 
mais de 08 condições para que a IES receba conceito 05;  

 Em relação à biblioteca, o instrumento passa a exigir relatórios de acesso a periódicos, 
o que será bem difícil, visto que eles são abertos e gratuitos; 

 Não há referência a indicador em relação ao percentual de EAD para cursos 
presenciais. 

Considerando, ainda, que o Brasil abriga diferenças entre suas unidades federativas e que, 
para se promover a indução à qualidade em ambientes desiguais, é necessário que se busque 
o aperfeiçoamento e a correção de distorções dos processos avaliativos por meio da revisão do 
Enade, do CPC e do IGC, que se revelam insuficientes e inapropriados para expressar todas as 
dimensões da avaliação dispostas na lei que instituiu o Sinaes em realidades locais tão 
diversificadas, o Semesp defende a implantação de um sistema de avaliação do ensino 
superior que, ao contrário do atual, de modelo único, contemple o ensino público e o privado 
em relação a suas individualidades, diferenças e autonomia, por meio da adoção de um novo 
modelo de instrumento de autoavaliação cujas bases estão na proposta apresentada a seguir. 

Novo modelo de instrumento de autovaliação 

O modelo de instrumento de autoavaliação proposto já está em implantação pelo Semesp, na 
forma de um projeto-piloto que envolve a cooperação e a participação de 11 instituições de 
ensino superior brasileiras, que representam a diversidade do sistema em termos de porte, 
organização acadêmica e localização geográfica, e conta com um grupo multidisciplinar 
formado por 32 dirigentes e especialistas em avaliação institucional das IES participantes. 

O novo modelo tem como referência e segue os instrumentos estabelecidos pelo INEP, mas 
busca uma profundidade maior na avaliação, com base em instrumentos que visam 
transformar a autoavaliação em um norteador para o aperfeiçoamento da gestão de cada 
instituição, considerando: 

 Adoção de diferentes formas de governança, com foco no desenvolvimento 
institucional, na atuação e nas políticas acadêmicas e na sustentabilidade da 
IES;  

 Valorização da missão da IES, refletida em sua atuação, identidade, vocação e 
diversidade de cursos de graduação e pós-graduação;  

 Compromisso da IES com a comunidade e sua responsabilidade 
socioambiental;  

 Criação de cursos focados em novas metodologias e direcionados para as áreas 
do conhecimento emergentes; 

 Atenção dispensada à comunidade interna da IES, retratada pelos resultados 
de pesquisas internas e visando a melhoria contínua; 

 Incentivo à meta-avaliação e à autoavaliação participativa, com envolvimento 
de comissões externas, mediante acordos de cooperação, inclusive 
internacionais; 

 Articulação para projetos de cooperação: como a IES interage, compartilha 
informações e presta atendimento a outras instituições; 

 Substituição dos atuais indicadores de qualidade por um conjunto de 
indicadores multidimensional, mais abrangente que o do Sinaes atual, baseado 
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em informações de registros administrativos como os do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio), CES (Censo da Educação Superior), GeoCapes 
(Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes), registros de patentes 
do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e da DIRPF (Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física), entre outros. 

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nosso propósito de atender aos esforços 
de aprimoramento do trabalho do INEP, colocando-nos à disposição para discutir com as 
equipe do Instituto as sugestões encaminhadas, que visam combinar a necessidade de 
expansão da educação superior de qualidade com a grande diferenciação institucional 
característica do sistema de ensino superior brasileiro, respeitando suas tendências e as 
mudanças necessárias, e expressando uma visão de futuro como a aqui apresentada.  

Atenciosamente, 

 

 
Lúcia Teixeira 

Presidente 

 

 


