




Conteúdos do Webinar 

1. Base legal: Portarias n. 165 e 183 (20 de abril de 2021). 

2. Riqueza e cuidado com a documentação 

3. Avaliação externa virtual in loco na prática. 



COMO PREPARAR A SUA  IES PARA AS 

AVALIAÇÕES VIRTUAIS 

do INEP



Base legal: Portarias n. 165 e 183 
20 de abril de 2021 



Base

Regulatória

PORTARIA Nº 165, DE 20 DE ABRIL DE 2021

Institui a Avaliação Externa Virtual in Loco no 
âmbito das visitas por comissões de especialistas 
para avaliação externa de Instituições de Educação 
Superior e cursos de graduação, no âmbito do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), e da avaliação das Escolas de 
Governo.



Base

Regulatória

Art. 3º.

Manter o processo de avaliação mesmo em cenários de 
contingência por conta do coronavírus;

Art. 4º. 

Os cursos de graduação do Decreto 9.235/2017: 
Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem 
estarão fora da Avaliação Virtual.

Os atos de recredenciamento institucional, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 
cursos de graduação continuarão sobrestados pela 
Portaria nº 796, de 2 de outubro de 2020.



Base

Regulatória
Art. 7º 

O Inep abrirá canais seguros de videoconferência 
e será o único meio oficial para interação entre 
IES e comissões.

Será a sala segura de videoconferência.



Base

Regulatória

Art. 8º. 

I - organizar todos os materiais e evidências 

necessários para a realização da avaliação;

II - organizar pessoas e locais para viabilizar a 

realização de entrevistas e reuniões, com 
indivíduos ou grupos; e

III - garantir condições tecnológicas fixas e 

móveis para a verificação das condições de 

infraestrutura.







Art. 14. 

A Avaliação Externa Virtual in Loco vigorará
em caráter emergencial e temporário, 
durantea vigênciada declaração de 
emergênciade saúdepública.

Caráter Emergencial



Base

Regulatória

Art. 16. 

Servidores da CGACGIES poderão atuar como 
observadores da avaliação, seja em interações 
da IES com a comissão, seja na interação 
privativa da comissão.



Base

Regulatória

PORTARIA Nº 165, DE 20 DE ABRIL DE 2021

Regulamenta o disposto na Portaria 165 de 
abril de 2021, que instituiu a Avaliação 
Externa Virtual in Loco no âmbito das visitas 
por comissões de especialistas para 
avaliação externa de Instituições de 
Educação Superior e cursos de graduação, 
no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES), e da 
avaliação das Escolas de Governo.



Base

Regulatória

Art. 4º 

As entrevistas dos discentes, docentes e do corpo técnico 
administrativo não serão gravadas ou registradas.

TERMOS a serem assinados pelos envolvidos na avaliação –
Avaliador, docente capacitado, representante legal e quem 
participar.

Art. 6º 

O trânsito de documentos ocorrerá por meio de sistema 
eletrônico de videoconferência, por compartilhamento de tela ou 
por qualquer ferramenta tecnológica disponibilizada pelo INEP –
FTP (File Transfer Protocol).

Art. 8º 

Vedada a realização da avaliação in loco caso a comissão 
avaliadora não esteja com todos os seus integrantes na sala 
virtual.



ResponsabilidadesCGACGIES - Coordenação-Geral de 

Avaliação dos Cursos de Graduação e Instituições de 

Ensino Superior

Planejamento da 
Avaliação que esteja na

Fase INEP;

Fluxo de procedimento
estabelecido pela Portaria
Normativa840/2018 será

mantido.

Atos de Reconhecimento, 
Renovação de 

Reconhecimento e 
Recredenciamento estão

fora dessa Avaliação;

Cursosde Graduação: 
Enfermagem, Odontologia, 
Psicologiae Medicina não
serão avaliadosde forma 

virtual;



Responsabilidadesdas IES

Organizar documentos, 
materiaise evidências

Finalizar e seguir a agenda de 
trabalho

Organizar pessoase locais
para as entrevistas;

Garantir condições
tecnológicaspara a 

verificação da infraestrutura



Responsabilidade do INEP 

Disponibilizar canais
segurospara as 

videoconferências.

Poderá proceder à utilização

do dispositivo de gravação



Responsabilidade da Comissão de Avaliadores

1. Apesar de não estarem presencialmente, a dedicação dos Avaliadoresde 2 a 3 

diaspara aavaliação.

2. Ajustenaelaboração e preenchimento do relatório com o INEP.

3. Ponto Focal faráo controlede acesso àsalapara segurançados registrose sigilo

da avaliação.



Avaliação Externa Virtual

Responsabilidadeda Comissão de Avaliadores:

1. Verificação dos documentoscomprobatóriospor meio do 
sistemaeletrônico do INEP.

2. Cumprimento da agenda estabelecida.

3. Verificação da infraestruturapor meio do compartilhamento
da geolocalizadorção da IES.

4. Reuniõese entrevistaspor meio da salasegurade 
videoconferênciaque o INEP disponibilizará.

5. Não devehaver trânsito de arquivosque não sejam pelo
Sistema Eletrônico determinado pelo INEP –FTP.



Preparaçãoe 
disponibilizaçãodos 

documentoscom 
antecedência.

Atenção
redobrada na

documentação.

Verificar se os
documentos
retratam as 
evidências.

Garantir internet para a 
presencialidade da visita.

Garantir a possibilidade
de se apresentar a 
infraestrutura de forma 
adequada.

Índice remissivo
apontando as 
evidências.



Riqueza e cuidado com a documentação 



Parte 1: 
Formulário Eletrônico 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa (IAIE)  

(MEC/INEP, Out., 2017) 
 

CREDENCIAMENTO 



1.Escala crescente de 1 a 5. Os conceitos são: 

CONCEITOS 

CON-

CEITO 
LEGENDA DESCRIÇÃO 

1 INSATISFATÓRIO 
Ausência crítica do objeto de avaliação ou de evidência dos 
atributos descritos no conceito 2. 

2 
PARCIALMENTE 

SATISFATÓRIO 
Ausência de evidências dos atributos descritos no conceito 3. 

3 SATISFATÓRIO 
Evidências para os atributos apresentados nos descritores do 
conceito 3. 

4 BOM 
Evidências para os atributos apresentados nos critérios de análise 
do conceito 3 e do(s) critério(s) aditivo(s) do conceito 4. 

5 MUITO BOM 
Evidências para os atributos apresentados nos critérios de análise 
do conceito 3 e do(s) critério(s) aditivo(s) dos conceitos 4 e 5. 

2. Os conceitos deverão ser justificados, com argumentação qualitativa e 
contextualizados, com base nos indicadores. 



Eixo 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
(Dimensão 8) 

Indicadores de 2017 

1.1 Projeto de autoavaliação institucional 

1.2 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

1.3 Autoavaliação institucional: previsão de análise e divulgação dos resultados 



 
Eixo 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (Dimensões 1 e 3) 

Indicadores de 2017 

2.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais 

2.2 PDI, planejamento didático-instrucional e política de ensino de graduação e de pós-
graduação  

2.3 PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e 
de desenvolvimento artístico e cultural  

2.4 PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio 
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e ações 
afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial 
2.5 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à 
responsabilidade social 
2.6 PDI e política institucional para a modalidade EaD 

2.7 Estudo para implantação de polos EaD 



 
Eixo 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS (Dimensões 2 e 9)  

Indicadores de 2017 

3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação 

3.2 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou iniciação científica, a 
inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural 
3.3 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão 

3.4 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente 

3.5 Política institucional de acompanhamento dos egressos 

3.6 Política institucional para internacionalização 
3.7 Comunicação da IES com a comunidade externa 
3.8 Comunicação da IES com a comunidade interna 
3.9 Política de atendimento aos discentes 
3.10 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em eventos 
(graduação e pós-graduação) 



 
Eixo 4: POLÍTICAS DE GESTÃO (Dimensões 5, 6 e 10)  

Indicadores de 2017 

4.1 Política de capacitação docente e formação continuada 

4.2 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo 

4.3 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores presenciais e a 

distância 

4.4 Processos de gestão institucional 

4.5 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

4.6 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional 

4.7 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna 



 
Eixo 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA (Dimensão 7) 

Indicadores de 2017 

5.1 Instalações administrativas 
5.2 Salas de aula 
5.3 Auditório(s) 
5.4 Salas de professores 
5.5 Espaços para atendimento aos discentes 
5.6 Espaços de convivência e de alimentação 
5.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física 
5.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 
5.9 Bibliotecas: infraestrutura 
5.10 Bibliotecas: plano de atualização do acervo 
5.11 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 
5.12 Instalações sanitárias 
5.13 Estrutura dos polos EaD 
5.14 Infraestrutura tecnológica 
5.15 Infraestrutura de execução e suporte 

5.16 Plano de expansão e atualização de equipamentos 
5.17 Recursos de tecnologias de informação e comunicação 
5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 



Parte 2: 
Formulário Eletrônico 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação 
(MEC/INEP, Out., 2017) 

 

AUTORIZAÇÃO DE CURSO 



1.Escala crescente de 1 a 5. Os conceitos são: 

CONCEITOS – IACG 2017 

CON-

CEITO 
LEGENDA DESCRIÇÃO 

1 INSATISFATÓRIO 
Ausência crítica do objeto de avaliação ou de evidência dos 
atributos descritos no conceito 2. 

2 
PARCIALMENTE 

SATISFATÓRIO 
Ausência de evidências dos atributos descritos no conceito 3. 

3 SATISFATÓRIO 
Evidências para os atributos apresentados nos descritores do 
conceito 3. 

4 BOM 
Evidências para os atributos apresentados nos critérios de análise 
do conceito 3 e do(s) critério(s) aditivo(s) do conceito 4. 

5 MUITO BOM 
Evidências para os atributos apresentados nos critérios de análise 
do conceito 3 e do(s) critério(s) aditivo(s) dos conceitos 4 e 5. 

2. Os conceitos deverão ser justificados, com argumentação qualitativa e 
contextualizados, com base nos indicadores. 



1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

1.2 Objetivos do curso 

1.3 Perfil profissional do egresso 

1.4 Estrutura curricular 

1.5 Conteúdos curriculares 

1.6 Metodologia 

1.7 Estágio curricular supervisionado 

1.8 Estágio curricular supervisionado - relação com a rede de 
escolas da Educação Básica [LICENCIATURA] 

1.9 Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática 
[LICENCIATURA] 

1.10 Atividades complementares 

1.11 Trabalho de Conclusão de Curso 

1.12 Apoio ao discente 

1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e 
externa 

1.14 Atividades de tutoria [EaD] 

 

Dimensão 1: 
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 
às atividades de tutoria [EaD] 

1.16 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 
processo ensino-aprendizagem 

1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) [EaD] 

1.18 Material didático  

1.19 Procedimentos de acompanhamento e de 
avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

1.20 Número de vagas 

1.21 Integração com as redes públicas de ensino 
[LICENCIATURA] 

1.22 Integração do curso com o sistema local e regional 
de saúde (SUS) [SAÚDE] 

1.23 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde  
[SAÚDE] 

1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas  
[LICENCIATURA] 

IACG 2017 



2.1 Núcleo Docente Estruturante 

2.2 Equipe multidisciplinar [EaD] 

2.3 Regime de trabalho do coordenador de curso 

2.4 Corpo docente: titulação 

2.5 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

2.6 Experiência profissional do docente (excluída a experiência na docência superior) [não Licenciatura] 

2.7 Experiência no exercício da docência na educação básica [Licenciatura e CST] 

2.8 Experiência no exercício da docência superior 

2.9 Experiência no exercício da docência na educação a distância [EaD] 

2.10 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância [EaD] 

2.11 Atuação do colegiado de curso ou equivalente 

2.12 Titulação e formação do corpo de tutores do curso [EaD] 

2.13 Experiência do corpo de tutores em educação a distância [EaD] 

2.14 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância [EaD] 

2.15 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

Dimensão 2: 
CORPO DOCENTE E TUTORIAL IACG 2017 



3.1 Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral 

3.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

3.3 Sala coletiva de professores 

3.4 Salas de aula 

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

3.8 Laboratórios didáticos de formação básica 

3.9 Laboratórios didáticos de formação específica 

3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde [SAÚDE] 

3.11 Laboratórios de habilidades [SAÚDE] 

3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados [SAÚDE] 

3.13 Biotérios [SAÚDE] 

3.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística) [EaD] 

3.15 Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades 
jurídicas reais [DIREITO] 

3.16 Ambientes profissionais vinculados ao curso [EaD] 

Dimensão 3: 
INFRAESTRUTURA IACG 2017 



Perfil do Corpo Docente do Curso 
Formação, Condições de Trabalho e Experiência Profissional  

Nº Nome do 
Professor 

Titulação Formação 
Acadêmica 

Regime de 
Trabalho 
(na IES) 

Carga 
Horária 

Semanal 
(na IES) 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em meses) 

Ensino 
Superior  

Específico *  Não Acadêmica  
Tempo de Atividade 

no Curso 

01 
Maria da 
Silva 

Doutora 

D= Biologia 
M= Biologia 
E= não 
G= Fisioterapia e 
Biologia 

Parcial 30 108 24 36 108 

                    

                    



Perfil do Corpo Docente do Curso 
Produção Científica nos Últimos 3 Anos  

Nº 
Nome do 
Professor 

Titulação 

Artigos 
publicados 

em 
periódicos 
científicos 

na área 

Artigos 
publicados 

em 
periódicos 
científicos 
em outras 

áreas 

Livros ou 
capítulos 
em livros 
publicad

os na 
área 

Livros ou 
capítulos 
em livros 

publicados 
em outras 

áreas 

Trabalhos 
publicado

s em 
anais 

(complet
os) 

Trabalho
s 

publicad
os em 
anais 

(resumos
) 

Traduções 
de livros, 

capítulos de 
livros ou 
artigos 

publicados 

Proprieda
de 

intelectua
l 

depositad
a 

Proprieda
de 

intelectua
l 

registrada 

Projetos 
e/ou 

produções 
técnicas 

artísticas e 
culturais 

Produção 
didático-

pedagógica 
relevante, 

publicada ou 
não 

01 
Maria da 
Silva 

Doutora 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 

                            

                            

                            

                            



Espaços Docentes, Coordenação e outros Acadêmicos 
•Recursos de TICs 

•Privacidade de trabalho 

•Privacidade para atendimento aos discentes 

•Guarda de material e equipamentos pessoais com segurança 

Espaço de trabalho para docentes em 
Tempo Integral 

•Privacidade para atendimento de indivíduos ou grupos 

•Infraestrutura tecnológica diferenciada que possibilita formas distintas de trabalho 
Espaço de trabalho para o coordenador 

•Recursos de TICs 

•Descanso, lazer e integração 

•Apoio técnico-administrativo 

•Guarda de material e equipamentos pessoais com segurança 

Sala coletiva de professores 

•Manutenção periódica 

•Conforto 

•Recursos de TICs 

•Flexibilidade relacionada às configurações espaciais 

Salas de aula 

•Equipamentos disponíveis     •Conforto 

•Estabilidade e velocidade da internet e rede sem fio 

•Hardware e software atualizados    • Avaliação periódica  ações de melhorias. 

Acesso dos alunos a equipamentos de 
informática 



Acervo Bibliográfico 
•Acervo físico tombado e informatizado OU virtual com contrato (em nome da IES) a todos os usuários. 

•Adequação, atualização e quantidade por Unidade Curricular conforme parecer do NDE. 

•Acervo virtual com instalações e recursos tecnológicos adequados: internet, acessibilidade, garantia de acesso (plano 
de contingência). 

•Soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. 

•Periódicos físicos (últimos 3 anos atualizados) ou virtuais (com assinaturas). 

Bibliografia básica por 
Unidade Curricular (UC) 

•Acervo físico tombado e informatizado OU virtual com contrato (em nome da IES) a todos os usuários. 

•Adequação, atualização e quantidade por Unidade Curricular conforme parecer do NDE. 

•Acervo virtual com instalações e recursos tecnológicos adequados: internet, acessibilidade, garantia de acesso (plano 
de contingência). 

•Soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. 

•Periódicos físicos (últimos 3 anos atualizados) ou virtuais (com assinaturas). 

Bibliografia complementar 
por Unidade Curricular (UC) 

•Estações individuais e coletivas para estudos. 

•Recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo. 

•Atendimento educacional especializado. 

•Acessibilidade. 

•Plano de atualização do acervo: recursos, ações corretivas e avaliação do acervo pela comunidade acadêmica. 

Biblioteca(s) 



Laboratórios 
•De acordo com o PPC. 

•Normas de funcionamento e segurança. 

•Conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e TICs. 

•Quantidade de insumos, materiais e equipamentos conforme o número de vagas. 

•Avaliação periódica quanto aos serviços e qualidade e ações de melhorias. 

Laboratórios didáticos de formação 
básica 

•De acordo com o PPC. 

•Normas de funcionamento e segurança. 

•Conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e TICs. 

•Quantidade de insumos, materiais e equipamentos conforme o número de vagas. 

•Avaliação periódica quanto aos serviços e qualidade e ações de melhorias. 

Laboratórios didáticos de formação 
específica 

•Específicos para os cursos de Saúde (ver DCNs). 

•Multidisciplinares – aspectos celulares e moleculares das ciências da vida. 

•Recursos e insumos para atender à demanda discente. 

•Recursos tecnológicos inovadores. 

Laboratórios de ensino para a área de 
saúde [SAÚDE] 

•Habilidades médicas ou de saúde, conforme o PPC. 

•Competências desenvolvidas nas diferentes fases do curso. 

•Recursos tecnológicos inovadores. 
Laboratórios de habilidades [SAÚDE] 



Avaliação externa virtual 
in loco na prática 



 
  

Agenda  
 

1. Avaliação in loco (virtual)  - O que mudou? 
 
 
 



#EfeitoPandemia 



https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-04/inep-propoe-avaliar-cursos-
superiores-remotamente 



https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/avaliacao-in-loco/avaliacao-externa-virtual-e-um-marco-na-
educacao-superior 



Zona de Conforto 

 [...] em busca!  



[Ex] Zona de Conforto 

IES  



#31y3m_docente 
#ZonaConforto??? 
#EmBusca 





#Processos 
#Modus Operandi 



Desafio – Olhar diferente 

[...] Entramos na era digital mesmo, era isso que faltava. Vamos ter que 
aprender a organizar nosso dia a dia de forma a favorecer o registro virtual 
e contínuo”.   (Gestor de uma IES com visita virtual - Abr/21) 





SINAES – EIXOS 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação 
Institucional 

Eixo 2 – Desenvolvimento 
Institucional 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Eixo 5 – Infraestrutura 



SINAES – Dimensões Institucionais 

1. Missão e PDI  

2. Política para ensino, pesquisa, 
pós-graduação e extensão  

3. Responsabilidade social da IES  

4. Comunicação com a sociedade  

5. As políticas de pessoal, carreiras 
do corpo docente e de técnico 
administrativo  

6. Organização de gestão da IES  

7. Infraestrutura física  

8. Planejamento de avaliação  

9. Políticas de atendimento aos 
estudantes  

10.Sustentabilidade financeira  

 



Tríade – Ensino, Pesquisa e Extensão 



Impacto Local/Regional 



Avaliação Institucional 



Gestão Sistêmica 



https://www.hoper.com.br/gestao-sistemica 

https://www.hoper.com.br/gestao-sistemica




 
  

Agenda  
 

2. PI e Processos 
 
 
 



https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/avaliacao_in-
loco/Capacitacao_Procuradores_Educacionais_Institucionais_2018.pdf 



#PI_INEP_pag11 



#PI_INEP_pag26 

• Protocolo/FE 
• Documentos apensados 
• Site da IES 
 



#19_itens 

#38_itens 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_g
raduacao/legislacao_normas/2017/nota_tecnica_sei_inep_0126132.
pdf 











 Consonância entre os  

 documentos institucionais 

#PI_INEP_pag20 



#PI_INEP_pag21 



#Ecossistema_Ensino_Superior 

#PI_INEP_pag24 



#deadline 

#PI_INEP_pag25 



#PI_INEP_pag59 



#PI_INEP_pag60 



Integrado ao 
Planejamento 
Institucional 

Conhecedor da 
Legislação 

Conhecedor da 
Legislação 

Conhecedor dos 
processos e todo fluxo 

avaliativo 

Integrado à Avaliação 
Institucional e 

coordenadores de curso 

Integrado ao 
Planejamento 
Institucional 

Conhecedor da IES 

Procurador 
Institucional 

Cara da 
TI 



 

1. CREDENCIAMENTO 

 

2. AUTORIZAÇÃO DE CURSO 

AVALIAÇÃO 















Maior evidência para cada 
indicador: 

Reconhecimento da 
Comunidade Acadêmica 



 
  

Agenda  
 

3. Boas Práticas Sugeridas 
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https://download.inep.gov.br/avaliacao_in_loco/guia_de_boas_praticas_avaliacao_externa_virtual_in_loco.pdf
https://download.inep.gov.br/avaliacao_in_loco/guia_de_boas_praticas_avaliacao_externa_virtual_in_loco.pdf
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#Subsídios 
#Pistas 
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Duas vias / IES e 
Avaliador 

#BoasPráticas_INEP_pag
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Geolocalização 
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#VisitaVirtual 
#QualidadeEquipamentos_Internet 
#LGPD 
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Agenda  
 

4. Primeiras experiências e “atalhos” no preparo das 
comissões 

 
 
 











#DuasVias 
#IES 
#Avaliador 



#IES 
#RedesSociais 







https://oglobo.globo.com/economia/microsoft-teams-tem-
instabilidade-no-brasil-no-mundo-24989564 



#Ferramentas_Share 



#Nuvem 



#Evidências_Virtuais 
#Por_Indicador 
#Contínuo_Processo 



#Rotinas_Backup 



#Evidências_Digitais 
#Apps 
#Virtualizar_Entregas_Acadêmicas 



#Signs_Digitais 
#Processos_Registros 
 
Tente “escanear” atas e veja o tamanho dos arquivos!!! 



Aprender a consolidar imageticamente 



Siga o modelo (Supra Sumo) 

#Pasta_Modelo 



#Compressed 
#Ferramentas_Tecnológicas 



#MenorDesgaste 



#Ferramentas 
#Muitas #Cambagem 



#Visita_Virtual 



#Wife_Art 
 

São José - SC 



Interação Pessoal / Tempo do ócio, da troca, do café!!! 
 
Não é o fim específico da comissão mas faz muita diferença, muda os rumos de uma 
comissão!!! 
 
 



#Avaliador 
#Desafio 





https://www.campusmanagement.com.br/


Presença Global:  

Com mais de 100 universidades (públicas e privadas) de prestígio como parceiras nos 

Estados Unidos, América Latina, Europa, África e Oriente Médio.  

Brasil 

www.higheredpartners.com.br 

https://higheredpartners.com.br/


https://www.lyceum.com.br/


https://www.hoper.com.br/gestao-sistemica


https://www.hoper.com.br/analise-setorial-2020


https://www.hoper.com.br/consultoria-academico


http://bit.ly/webinarhoper05-05


 

OBRIGADO! 


