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Avaliação dos Cursos de Graduação.
Presencial e à Distância
Os cursos passam por três tipos de AVALIAÇÃO:
Autorização

- quando uma instituição pede autorização
para abrir um curso;
Reconhecimento

- quando a primeira turma do curso
novo entra na segunda metade do curso;
Renovação

de Reconhecimento - a cada três anos. É
calculado o Conceito Preliminar do Curso (CPC) e aqueles
cursos que tiverem conceito preliminar1 ou 2 serão
avaliados in loco.

Avaliação dos Cursos de Graduação.
Presencial e à Distância
São avaliadas três DIMENSÕES do curso quanto à
adequação ao projeto pedagógico:
1.

Organização didático pedagógica;

2.

Corpo docente;

3.

Infraestrutura.

INFRAESTRUTURA
Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.

Na Dimensão Infraestrutura existem três
INDICADORES que dizem respeito ao Acervo
Bibliográfico:
3.6

– Bibliografia Básica;

3.7

– Bibliografia Complementar;

3.8

– Periódicos Especializados.

Conceitos Dados aos Indicadores
Atribuir

CONCEITOS de 1 a 5, em Ordem Crescente de
Excelência, a cada um dos Indicadores, conforme os critérios
estabelecidos para cada Conceito.


Conceito 1 Quando os indicadores da dimensão avaliada

configuram um conceito NÃO EXISTENTE.
 Conceito 2 Quando os indicadores da dimensão avaliada
configuram um conceito INSUFICIENTE.
 Conceito 3 Quando os indicadores da dimensão avaliada
configuram um conceito SUFICIENTE.
 Conceito 4 Quando os indicadores da dimensão avaliada
configuram um conceito MUITO BOM/MUITO BEM.
 Conceito 5 Quando os indicadores da dimensão avaliada
configuram um conceito EXCELENTE.

Conceitos Dados aos Indicadores
Dessa

forma se sabe concretamente qual foi a efetiva
contribuição dos Indicadores Bibliografia Básica,
Bibliografia Complementar e Periódicos
Especializados para o Conceito atribuído à Dimensão 3:
Infraestrutura.
Ajuda

na identificação dos pontos positivos a serem
mantidos; negativos a serem sanados e nas lacunas a
serem preenchidas.

Bibliografia Básica - Definição
Registro

de documentos, livros, inventários, escritos,
impressos ou quaisquer gravações que venham a servir
como fonte para consulta, organizada pela
identificação de cada uma das obras que constitui a
bibliografia, por meio de elementos como o autor, o
título, o local de edição, a editora e outros de caráter
básico.
Fonte:

Glossário do Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação Presencial e a Distância INEP, 2015.

Critério de Análise – Bibliografia Básica
Conceito

1

Quando

o acervo da bibliografia básica não está disponível; ou
quando está disponível na proporção média de um exemplar para 20
ou mais vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada uma das
unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o
acervo; ou quando o acervo existente não está informatizado e
tombado junto ao patrimônio da IES; ou quando não existe um
mínimo de três títulos por unidade curricular.
Ênfase:
Indisponibilidade.
Nº

Exemplares/Vagas Anuais/Unidades Curriculares.
Não Informatizado e Não Tombado.
Exigência Mínima de Três Títulos.

Critério de Análise – Bibliografia Básica
Conceito

5
“Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três
títulos por unidade curricular, está disponível na proporção
média de um exemplar para menos de 5 vagas anuais
pretendidas /autorizadas, de cada uma das unidades
curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o
acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao
patrimônio da IES”.
Ênfase:
Exigência

Mínima de Três Títulos.
Nº Exemplares/Vagas Anuais/Unidades Curriculares.
Informatizado e Tombado.

Critério de Análise – Bibliografia Básica
Conceito

2: mínimo três títulos por u./c... um exemplar para 15 a

menos de 20 vagas anuais/ de cada uma das unidades
curriculares..Informatizado e Tombado.
Conceito 3: mínimo três títulos por u./c... um exemplar para 10 a
menos de 15 vagas anuais/ de cada uma das unidades
curriculares...Informatizado e Tombado.
Conceito 4: mínimo três títulos por u./c... um exemplar para 5 a
menos de 10 vagas anuais/ de cada uma das unidades
curriculares...Informatizado e Tombado.
Ênfase:
Exigência

Mínima de Três Títulos.
Nº Exemplares/Vagas Anuais/Unidades Curriculares.
Informatizado e Tombado.

Critério de Análise – Bibliografia Básica
pelo menos 1 título virtual por unidade
curricular
Conceito

3: mínimo três títulos por u./c... está disponível... um

exemplar para 13 a 19 vagas anuais/ de cada uma das unidades
curriculares...Informatizado e Tombado.
Conceito 4: mínimo três títulos por u./c... está disponível... um
exemplar para 6 a 13 vagas anuais/ de cada uma das unidades
curriculares,...Informatizado e Tombado.
Conceito 5: mínimo três títulos por u./c... um exemplar para
menos de 6 vagas anuais/ de cada uma das unidades
curriculares,...Informatizado e Tombado.
Ênfase:
Exigência

Mínima de Três Títulos.
Nº Exemplares/Vagas Anuais/Unidades Curriculares.
Informatizado e Tombado.

Procedimentos para cálculo:
Identificar

“NOVO”

as unidades curriculares (disciplinas) do

curso.
Identificar

os títulos (livros) da bibliografia básica em
cada unidade.
Localizar

o quantitativo (nº de exemplares) de cada
título relacionado.
Dividir

o nº de vagas pelo somatório de exemplares em
cada disciplina.
Calcular

a média dos resultados das divisões anteriores.

Procedimentos para cálculo:
Caso

“NOVO”

algum título da bibliografia básica atenda a
outro(s) curso(s), é necessário dividir o total de vagas
do(s) outro(s) curso(s) pelo total de exemplares do título
e recalcular a média considerando esses valores.

Bibliografia Complementar - Definição
Registro

de documentos, livros, inventários,
escritos, impressos ou quaisquer gravações, que
venham a servir como fonte para consulta,
organizada pela identificação de cada uma das obras
que constitui a bibliografia, contendo elementos
como o autor, o título, o local de edição, a editora e
outros de caráter complementar.
Fonte:

Glossário do Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação Presencial e a Distância INEP, 2015.

Critério de Análise – Bibliografia Complementar
Conceito

1

Quando

o acervo da bibliografia complementar não está
disponível; ou quando o acervo da bibliografia
complementar possui menos de dois títulos por unidade
curricular.
Ênfase:
Indisponibilidade.
Menos

de Dois Títulos/Unidade Curricular

Critério de Análise – Bibliografia Complementar
Conceito

5

“Quando

o acervo da bibliografia complementar possui,
pelo menos, cinco títulos por unidade curricular, com dois
exemplares de cada título ou com acesso virtual.”
Ênfase:
Quantidade

de Títulos OU Acesso Virtual.
Exigência de Dois Exemplares.

Critério de Análise – Bibliografia Complementar
Conceito

2: ... dois títulos por unidade curricular, com
dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.”
Conceito 3: ... três títulos por unidade curricular, com
dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.”
Conceito 4: ... quatro títulos por unidade curricular,
com dois exemplares de cada título ou com acesso
virtual.”
Ênfase:
Quantidade

de Títulos OU Acesso Virtual.
Exigência de Dois Exemplares.

Periódicos Especializados - Definição

Produções

especializadas, ordenadas por índice,
conforme regra específica.
Fonte:

Glossário do Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação Presencial e a Distância INEP, 2015.

Critério de Análise – Periódicos Especializados
Conceito

1

“Quando

há assinatura/acesso de periódicos
especializados, indexados e correntes, sob a forma
impressa ou virtual, menor que 5 títulos distribuídos
entre as principais áreas do curso, ou com acervo não
atualizado em relação aos últimos 3 anos.
Ênfase:
Assinatura/Acesso

e Impresso/Virtual.
Quantidade de Títulos.
Não Atualizado.

Critério de Análise – Periódicos Especializados
Conceito

5

Quando

há assinatura/acesso de periódicos
especializados, indexados e correntes, sob a forma
impressa ou virtual, maior ou igual a 20 títulos
distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria
deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3
anos.
Ênfase:
Assinatura/Acesso
Atualizado.

e Impresso/Virtual.

Critério de Análise – Periódicos Especializados
Conceito

2: “Quando há assinatura/acesso...forma impressa ou

virtual ... maior ou igual a 5 e menor que 10 títulos ... com acervo
atualizado em relação aos últimos 3 anos.
Conceito 3: “Quando há assinatura/acesso...forma impressa ou
virtual ... maior ou igual a 10 e menor que 15 títulos ...com acervo
atualizado em relação aos últimos 3 anos.
Conceito 4: “Quando há assinatura/acesso...forma impressa ou
virtual ... maior ou igual a 15 e menor que 20 títulos ...com acervo
atualizado em relação aos últimos 3 anos.
Ênfase:
Assinatura/Acesso

e Impresso/Virtual.
Quantidade de Títulos.
Atualizado.

Critério de Análise – Periódicos Especializados
Para fins de Autorização
Conceito

1: “Quando há assinatura/acesso...forma impressa ou

virtual ... menor que 3 títulos ... com acervo atualizado em relação
aos últimos 3 anos.
Conceito 2: “Quando há assinatura/acesso...forma impressa ou
virtual ... maior ou igual a 3 e menor que 6 títulos ...com acervo
atualizado em relação aos últimos 3 anos.
Conceito 3: “Quando há assinatura/acesso...forma impressa ou
virtual ... maior ou igual a 6 e menor que 9 títulos ...com acervo
atualizado em relação aos últimos 3 anos.
Conceito 4: “Quando há assinatura/acesso...forma impressa ou
virtual ... maior ou igual a 9 e menor que 12 títulos ...com acervo
atualizado em relação aos últimos 3 anos.
Conceito 5: “Quando há assinatura/acesso...forma impressa ou
virtual ... maior ou igual 12 títulos ...com acervo atualizado em
relação aos últimos 3 anos.

Alerta!
OBRIGATORIEDADE!
Bibliografia

Básica:

1.

Mínimo de Três Títulos/Unidade Curricular.
2. Informatizado.
3. Tombado como Patrimônio da IES.
Bibliografia
1.

Complementar:

Mínimo de Dois Títulos/Unidade Curricular.
2. Exigência de Dois Exemplares.
3. Acesso Virtual.

Alerta!
OBRIGATORIEDADE!
Periódicos
1.

Especializados

Impresso ou Virtual.
2. Atualizado/Últimos Três anos.
3. Portal Capes:
“considerado como alternativa ou substituição”;
 “considerado uma alternativa a mais”;
 “não considerado como alternativa ou substituição”.

