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A Importância dos 
Instrumentos de 
Avaliação



INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

Alerto sobre a importância de os 
senhores conhecerem os instrumentos 
de avaliação, com o objetivo de 
tornarmos o processo de avaliação um 
momento de muito conhecimento e 
segurança.

Aplicativo Avaliação in loco (disponível 
gratuitamente para IOS e Android) 



Instruções de acesso

Baixar o Aplicativo Avaliação In 
Loco

1
Acessar o campo 
credenciamento e clicar na 
modalidade escolhida por sua 
IES (Presencial ou EAD), clicar 
em consultar instrumento, e 
acessar cada eixo e indicador. 

2
Acessar o campo autorização
e clicar na modalidade 
escolhida por sua IES 
(Presencial ou EAD), clicar em 
consultar instrumento, e 
acessar cada eixo e indicador. 

3



INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

As avaliações in loco, a partir de processo previamente 
instruído na Secretaria de Regulação da Educação 
Superior do Ministério da Educação (Seres/MEC), são 
realizadas por meio da aplicação de instrumentos.

Os Instrumentos de Avaliação Institucional Externa 
(IAIE) subsidiam o CREDENCIAMENTO, seja presencial 
ou EAD

O instrumento é a ferramenta dos avaliadores na 
verificação de cinco eixos, que contemplam as dez 
dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes).

Imagem do aplicativo



Dez dimensões do SINAES:

1. Missão e PDI
2. Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão
3. Responsabilidade social da IES
4. Comunicação com a sociedade
5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-
administrativo
6. Organização de gestão da IES
7. Infraestrutura física
8. Planejamento de avaliação
9. Políticas de atendimento aos estudantes
10. Sustentabilidade financeira
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No Instrumento de avaliação, está organizado por 5 eixos. 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional (dimensão 8 e Relato Institucional 
que descreve e evidencia os principais elementos do processo avaliativo, interno e 
externo, em relação ao PDI, incluindo os relatórios elaborados pela Comissão Própria 
de Avaliação). Contempla 3 indicadores a serem averiguados;

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional (dimensões 1 e 3). Contempla 6 ou 7 
indicadores a serem averiguados dependendo da modalidade, presencial ou EAD;

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas (dimensões 2, 4 e 9). Contempla 10 indicadores a 
serem averiguados;
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Eixo 4 - Políticas de Gestão (dimensões 5, 6 e 10). Contempla 7 indicadores a serem 
averiguados;

Eixo 5 - Infraestrutura Física (dimensão 7). Contempla 17 ou 18 indicadores a serem 
averiguados dependendo da modalidade, presencial ou EAD;
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Já os Instrumentos de Avaliação de Cursos 
de Graduação (IACG) subsidiam os atos 
autorizativos de cursos — AUTORIZAÇÃO, 
nos graus de tecnólogo, de licenciatura e 
de bacharelado para a modalidade 
presencial e a distância.
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O instrumento permite aos avaliadores a verificação de três dimensões, para 
os processos de autorizações de cursos: 

1. Organização didático-pedagógica (Contempla 24 indicadores a 
serem averiguados);

2. Corpo docente e tutorial (Contempla 15 indicadores a serem 
averiguados);

3. Infraestrutura (Contempla 15 ou 16 indicadores a serem averiguados 
dependendo da modalidade, presencial ou EAD);
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Imagem do aplicativo, ao baixar o 
cliente deverá clicar na modalidade que 
escolheu para o seu processo de 
credenciamento, (Presencial ou EAD). 
Clicar em consultar o instrumento e 
realizar a leitura de cada eixo e cada 
indicador a ser avaliado. 

REFORÇANDO AS IMAGENS

Imagem do aplicativo



Imagem do aplicativo, ao baixar o cliente 
deverá clicar na modalidade que escolheu 
para o seu processo de autorização,
(Presencial ou EAD). Clicar em consultar o 
instrumento e realizar a leitura de cada 
eixo e cada indicador a ser avaliado. 

REFORÇANDO AS IMAGENS
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Para mais informações e dúvidas entrem em contato conosco:

(85) 3393.2470 | (85) 98127.1099

www.eduforconsultoria.com.br

https://bit.ly/FaleConoscoEdufor

http://www.eduforconsultoria.com.br/

