
contato@institutoeducandi.com
www.institutoeducandi.com.br

Nossos contatos

EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA EDUCACIONAL

https://www.institutoeducandi.com.br/
https://www.institutoeducandi.com.br/


INSTITUCIONAL

IEDUCAONLINE

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO: RUMO AO PROTAGONISMO

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EXTERNA: RECONHECIMENTO E RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO

ATRIBUTOS E EVIDÊNCIAS PARA OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA

COORDENADOR GESTOR: UMA VISÃO ESTRATÉGICA

PORTARIA Nº 2.117/2019

INDICADORES DE AVALIAÇÃO PREVISTOS NA PORTARIA N.º 2.117/2019

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE: LEGISLAÇÃO, DESAFIOS E CENÁRIOS

SUMÁRIO



QUEM SOMOS?
Uma equipe de professores, pesquisadores

e de gestores com mais de 25 anos de

experiência na área educacional que tem

como compromisso auxiliar instituições de

educação na melhoria da performance dos

processos de ensino aprendizagem, bem

como, nas suas áreas de suporte, por meio

de modelos de gestão já consagrados.

C O N S U L T O R I A  E D U C A C I O N A L

NOSSA MISSÃO
Fomentar qualidade e efetividade em

Instituições de Educação

VISÃO DE FUTURO
Tornar-se uma empresa de referência na

área educacional, indutora de qualidade na

gestão integrada de instituições.

NOSSOS COMPROMISSOS

O QUE FAZEMOS?

Entendemos que Gestão Integrada é a
forma de gerir uma Instituição de
Educação, aproveitando a sinergia que
cada área pode oferecer para o sucesso do
empreendimento, tendo foco na satisfação
dos clientes, na entrega de produtos e
serviços com qualidade e na condução
com efetividade dos processos
administrativos. O iEduc defende o
posicionamento de que uma IES é formada
pelas áreas: Acadêmica, Regulatória,

Operacional, Serviços, Expansão, M&A e IPO,

Financeira e Relacionamento. 

PRODUTOS E SERVIÇOS

Diagnósticos de Cursos e

Instituições               

Diagnóstico das fragilidades e

potencialidades do CPC e IGC

Implantação de Modelo Unificado de

Gestão Acadêmica

Gestão da Educação por Competência

Planejamento do Custo Docente

Sistema Informatizado de Planos de

Ensino e de Aula

Sistema Informatizado de Avaliações
da Aprendizagem
Treinamento de Gestores,
Coordenadores e Professores
Gestão da Educação Continuada
Elaboração do Modelo de Educação
Implantação do Modelo de Educação

por Competências - CHAVE

https://e3b08832-56b4-4995-8164-33e31f3b6d4a.filesusr.com/ugd/7cc1ac_735bfa30f6c0447f97b3eced957253b1.pdf
https://e3b08832-56b4-4995-8164-33e31f3b6d4a.filesusr.com/ugd/7cc1ac_735bfa30f6c0447f97b3eced957253b1.pdf


PRODUTOS E SERVIÇOS

Sistemas  Financeiros

Sistema de Gestão de Pessoal

Sistema Acadêmico de Curso

Sistema de Cadastro de Aluno

Sistema de Cadastro de Professor
Sistema de Atendimento ao Aluno
Sistema de Relacionamento com Empresas

Identificação das Rotinas de Gestão dos Campi

Identificação dos Gastos e seus Padrões

Definição de Padrões de Despesas

Mensuração das Equipes de Trabalho

Definição de KPIs

Identificação e Análise dos Processos

Definição das Rotinas de Controle

Treinamento da Equipe de Gestão
Definição da Rotina de Reuniões de Controle
Implantação da Cultura de Gestão por
Resultados
Gestão da Rotina

Georeferenciamento Institucional

Mapeamento de Concorrência

Mapeamento de Alunos

Mapeamento da Oferta de Produtos

Mapeamento de Oferta de Cursos

Análise de Posicionamento

Reposicionamento Institucional

Gestão do Portfólio

Estabelecer Grupos de Contas Operacionais

dos Campi

Estabelecer Grupos de Contas das Áreas

Centralizáveis

Estabelecer subdivisões de grupo de contas

Estabelecer Despesas, por conta, em função
da Receita Líquida
Estabelecer Metas Anuais, por Campi e por
Área Centralizada
Estabelecer Rotinas de Controle de
Despesas
Treinar Equipes de Trabalho nas Rotinas de
Controle
Gestão das Rotinas e Controles de

Resultados

Preenchimento dos formulários do e-MEC

Elaboração de Regimento Interno

Elaboração de Plano de Desenvolvimento

Institucional

Elaboração dos Projetos Pedagógicos dos

Cursos

Elaboração de regulamentos, portarias e

resoluções

Preparação da documentação para

recebimento da avaliação in loco

Auditoria na IES para adequação à
exigência do instrumento de avaliação
Simulação dos resultados referente à
avaliação in loco
Recebimento de visitas in loco
Análise do relatório de avaliação
Elaboração de recurso para CTAA

Pós Graduação Lato Sensu

Extensão

Cursos Livres

Universidade Corporativa

Concursos

Incubadoras de Negócios

Geradora de Conteúdo Digital
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IEDUCAONLINE
ESCOLA VIRTUAL

são elaborados e conduzidos por especialistas de diversas áreas do conhecimento;

apresentam conteúdos de maneira que você possa estudar onde, quando e como quiser, seguindo seu ritmo próprio de aprendizagem;

atende às suas necessidades, por ser atualizado e contemplar conteúdos expostos de forma clara, fácil e com qualidade;

há um grande número de opções que podem atender aos seus interesses; e,

melhor relação custo – benefício com valores que cabem no seu bolso.

Por que fazer um curso on-line oferecido pelo iEduc?

Os Cursos Livres abrangem diversas áreas
do conhecimento, facilitam o aprendizado
ao permitirem o estudo de onde, quando,

como o aluno quiser e dentro do seu
próprio ritmo. Seus conteúdos são
elaborados por professores experientes.
Tem como fundamento legal o  Decreto
Presidencial N° 5.154, de 23 de julho de
2004.

Os Cursos de Nivelamento (Formação
Complementar) têm por finalidade oferecer aos
alunos, principalmente aos ingressantes,
conhecimentos necessários para facilitar o
processo de ensino aprendizagem, tendo em
vista as já conhecidas dificuldades decorrentes
do ensino médio. A implementação desses
cursos, na modalidade EaD tem proporcionado
melhor resultado acadêmico dos alunos,
reduzido a taxa de evasão escolar e colaborado
com a fidelização acadêmica.

A Educação Corporativa tem por finalidade
desenvolver atividades práticas vinculando
a gestão de pessoas à gestão de
conhecimento de forma a atingir os
objetivos estratégicos de médio e longo
prazos da instituição. Não se trata de
treinamento ou de qualificação de mão de
obra, mas sim a construção de
conhecimentos que assegurem êxito ao
processo de inovação a ser implantado pela
Instituição de modo a oferecer
serviços/produtos com maior
competitividade para o mercado.

A oferta de Disciplinas EaD permite que as
instituições conduzam de 20% a 40% das
disciplinas oferecidas aos alunos na
modalidade EaD. Fato que, também,

proporciona facilidades ao aluno para
montar sua grade horária de acordo com
seus interesses. 
O percentual deve atender a legislação
pertinente e tem como fundamento legal a
Portaria n.º 1.428/2018.

Os Cursos ofertados in Company são
direcionados para atender necessidades
específicas de uma instituição. Nessa
modalidade de construção do
conhecimento é desenvolvido um
programa especialmente para atender a
organização, oferecendo resultados mais
rápidos, além de ser uma ótima ferramenta
de integração de colaboradores.
Proporcionam contato entre os diversos
segmentos de uma IES, facilitam a
adequação dos módulos de ensino e de
ajuste de carga horária. É uma excelente
ferramenta para discussão de estratégias no
âmbito do estabelecimento de ensino.



CURSOS 100% ON-LINE
PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA
EDUCAÇÃO SUPERIOR

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURTA DURAÇÃO

Para saber sobre o investimento de
cada curso, clique na imagem que
direcionará para o portal do iEduc.

https://www.institutoeducandi.com.br/comissao-propria-de-avaliacao
https://www.institutoeducandi.com.br/instrumento-avaliacao-externa
https://www.institutoeducandi.com.br/atributos-e-evidencias
https://www.institutoeducandi.com.br/coordenador-gestor
https://www.institutoeducandi.com.br/nde
https://www.institutoeducandi.com.br/portariaead
https://www.institutoeducandi.com.br/indicadoresdaportaria
https://www.institutoeducandi.com.br/comissao-propria-de-avaliacao
https://www.institutoeducandi.com.br/instrumento-avaliacao-externa
https://www.institutoeducandi.com.br/atributos-e-evidencias
https://www.institutoeducandi.com.br/coordenador-gestor
https://www.institutoeducandi.com.br/nde
https://www.institutoeducandi.com.br/portariaead
https://www.institutoeducandi.com.br/indicadoresdaportaria


Curso 100% on-line
Carga horária: 120h
Certificação digital
Início imediato

 Programação:
1. Introdução.

2. O papel da CPA face aos novos
instrumentos de avaliação in loco.

3. Autoavaliação.

4. O papel da CPA na produção do Relato
Institucional.
5. Conclusão.

A CPA da sua instituição está preparada
para o novo cenário da educação superior?
A equipe que integra a comissão está
acompanhando as alterações e propostas
relacionadas ao processo de avaliação
externa e interna?

Os resultados produzidos pela CPA são
indicadores capazes de conduzir o
planejamento institucional?
Os relatórios produzidos pela CPA são
instrumentos que influenciam na melhoria
dos serviços educacionais prestados?
Como a CPA pode contribuir para a gestão
da sua instituição?

A CPA da sua instituição está
capacitada para as exigências
do novo cenário educacional?

Educação Superior esteve em evidência no
final de 2019, entre outros motivos destaca-se
a  divulgação dos resultados do Enade. Em
2020 muito já alimenta as redes sociais e este
movimento deve aumentar, em função dos
relatórios de autoavaliação institucional
elaborados pelas Comissões Próprias de
Avaliação (CPA) que devem ser postados no e-

MEC e que são importantes para o
planejamento estratégico das IES.

A CPA exerce um papel fundamental como
uma das bases da tríade que estrutura o
SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior). Muitos membros dessas
comissões (independente da sua experiência)

têm dúvidas quanto ao seu papel formal
(como elemento comunicante com a
sociedade externa e com o MEC) e quanto ao
seu papel de suporte à gestão da Instituição
de Educação Superior (IES) - desde a alta
direção até os coordenadores de curso.

Este curso aborda tais possibilidades a partir
da compreensão da amplitude de
diagnósticos e respostas que a CPA pode gerar
de maneira a melhorar a oferta dos serviços, a
imagem interna e externa da IES e, de forma
ampla, a qualidade da educação trabalhada.

CURSOS 100% ON-LINE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO:
RUMO AO PROTAGONISMO

CLIQUE NA IMAGEM PARA VER UM
EXTRATO DO CURSO.

https://www.youtube.com/watch?v=wxz5OlSaDnQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wxz5OlSaDnQ&t=1s


Curso 100% on-line
Carga horária: 120h
Certificação digital
Início imediato

Sua Instituição está preparada
para o cenário introduzido pelos
novos instrumentos de avaliação
da educação superior?

Ao pesquisar pelo tema em revistas, nos
sites especializados, em eventos
(conferências, congressos, palestras), nas
redes sociais, encontramos distintas
opiniões sobre os novos instrumentos e as
alterações na legislação. O iEduc buscou
compreendê-los em sua essência e
prospectar as mudanças necessárias com o
devido respeito as diversas características e
considerando a organização acadêmica das
IES. Destacamos a força que a inovação e
que a gestão acadêmica devem ter para o
sucesso, não somente com relação à visita
mas, principalmente, com relação as
mudanças que podem (e devem) ser
implementadas em cada um dos cursos
considerando, entre outras coisas, os NDE e
a CPA. 

O iEduc disponibilizou um curso, na modalidade
EAD, abordando de forma minuciosa cada um
dos indicadores dos instrumentos de avaliação
externa e discutindo a gestão acadêmica nesse
contexto. Composto por 5 Módulos:  

1. Módulo I - Nova legislação educacional e a fase

de avaliação (INEP)

1.1  Lei do SINAES
1.2. Decreto 9.235/2017
1.3. Portaria Normativa 840/2018 - Revogou a
Portaria Normativa 19/2017  

2. Módulo II - A Estrutura lógica dos novos

instrumentos  e seu impacto para a avaliação
externa
2.1. Visão geral dos indicadores, terminologias e
lógica interna

3. Módulo III - O instrumento de avaliação para

Reconhecimento e Renovação
3.1. Indicadores, atributos e estruturação dos
indicadores
3.2. Indicadores da Dimensão 01: Organização
Didático-Pedagógica
3.3. Indicadores da Dimensão 02: Corpo Docente
e Tutorial
3.4. Indicadores da Dimensão 03: Infraestrutura 

4. Módulo IV  - Adequação das rotinas
acadêmicas aos novos instrumentos de avaliação
4.1. Ferramentas utilizadas para análise dos
pontos de atenção
4.1.1. Objetivos e metas
4.1.2. Indicadores de desempenho
4.1.3. Relatórios Gerenciais e Planos de Ação - PA
4.1.4 Gerenciamento do Comportamento
Institucional - GCI

5. Módulo V - Organização acadêmica e as

ações relacionadas  à avaliação in loco
 5.1.Importância das auditorias: acadêmica e
regulatória  

5.2.  Visita in loco: ações preparatórias para a

visita , ações de acompanhamento da visita  e
gerenciamento da agenda de visita
 5.3. Ações pós-visita e fase recursal
5.4.  Considerações gerais           

  6.  Considerações Finais 

CURSOS 100% ON-LINE
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EXTERNA:
RECONHECIMENTO E RENOVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO

CLIQUE NA IMAGEM PARA VER 
UM EXTRATO DO CURSO.

https://www.youtube.com/watch?v=0d6Ubz1rPqU
https://www.youtube.com/watch?v=0d6Ubz1rPqU


Curso 100% on-line
Carga horária: 120h
Certificação digital
Início imediato

Sua equipe está preparada para
a produção das evidências
necessárias para comprovar
cada um dos atributos dos
indicadores dos instrumentos de
avaliação externa?

Objetivos: 

Módulo I
Reconhecer os principais aspectos da
legislação que impactam a organização da
IES/curso para a recepção da comissão
avaliadoras.
Descrever a estrutura e interpretar a lógica
dos instrumentos de avaliação.   

Módulo II
Discutir a relevância da meta realista para o
conceito do indicador.
Abordar a importância dos indicadores para
o cálculo dos conceitos.
Descrever atributos de 4 indicadores, um de
cada instrumento.

Apontar casos de atributos especiais.
Apresentar o conceito de evidências.
Discutir fontes de evidências para atributos
mapeados.
Apresentar ferramentas para incorporar
atributos como KPI.

  Módulo III
Identificar evidências com suficiência,

validade e relevância.

Realizar cruzamento de evidências para os
atributos.
Propor novas fontes de evidências com base
na gestão da IES ou Cursos.

Programação:

1. Introdução.

2. Aspectos relevantes da fase de avaliação e a
lógica dos instrumentos de avaliação externa
3. Descrevendo os atributos e suas evidências
4. Relacionando evidências aos atributos
5. Conclusão.

CURSOS 100% ON-LINE
ATRIBUTOS E EVIDÊNCIAS PARA OS
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA

CLIQUE NA IMAGEM PARA VER 
UM EXTRATO DO CURSO.

https://www.institutoeducandi.com.br/atributos-e-evidencias
https://www.institutoeducandi.com.br/atributos-e-evidencias


Curso 100% on-line
Carga horária: 120h
Certificação digital
Início imediato

Entenda o papel estratégico do
coordenador de curso de
educação superior no Brasil,
suas implicações legais e rotinas
de trabalho.

KPI para a gestão acadêmica?

Indicadores de desempenho docente?

Planejamento do corpo docente?

Gerenciamento do comportamento
acadêmico?

Desregulamentação e desburocratização?

Gestão de relacionamento?  

Programação:

1. Introdução.

2. Evolução do ensino no Brasil.
3. Instrumentos legais e doutrinários que
regem a educação brasileira.

4. Coordenador de Curso: teoria e prática.

5. Conclusão.

Qual o papel do coordenador de
curso diante do novo cenário da
educação superior do país?

Você identificará como atuar em
consonância com as exigências de uma
coordenação de curso superior exitosa,

conhecendo a evolução da Educação
Superior no Brasil, o arcabouço legal e
doutrinário da função e as práticas
indicadas para se alcançar o
reconhecimento de qualidade que o
Ministério da Educação exige. Programação:

Módulo I - Apresentamos a evolução do

ensino no Brasil desde o período colonial
até nossos dias, com as incertezas naturais
decorrentes de um novo governo,

procurando enfatizar o ensino superior. 

Módulo II - Discorremos de forma

abrangente sobre os principais
instrumentos legais e doutrinários que
regem a educação brasileira iniciando pela
Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 até alcançar Planos de Ensino
e de Aula. 

Módulo III - Procuramos articular a teoria à

prática quando são propostas nove ações
que vão desde orientações de como formar
uma equipe de trabalho até a
compatibilização/redução do custo
docente.

CURSOS 100% ON-LINE
COORDENADOR GESTOR: 
UMA VISÃO ESTRATÉGICA

CLIQUE NA IMAGEM PARA VER 
UM EXTRATO DO CURSO.

https://www.youtube.com/watch?v=ktRXreZxonQ
https://www.youtube.com/watch?v=ktRXreZxonQ


O curso objetiva analisar a Portaria 2.117/19,

contrapondo-a à Portaria 1.428, de 28 de
dezembro de 2018 e buscando ofertar
elementos de reflexão para o corpo gestor das
Instituições de Educação Superior – IES e para
os gestores dos cursos. Neste sentido,

esperamos que ao final do curso você esteja
apto a apresentar a portaria 2.117/2019; analisar
os pontos de convergência e divergência entre
as portarias 2.117/2019 e 1.428/2018; e
reconhecer os indicadores previstos para a
avaliação in loco por ato autorizativo à luz dos
instrumentos de 2017.

CURSOS 100% ON-LINE
CURSOS COM CURTA DURAÇÃO

identificar os atributos para o critério de
análise relativo ao conceito 3 (satisfatório);

reconhecer os critérios aditivos para os
conceitos 4 e 5 inerentes aos indicadores
em análise;

diferenciar os indicadores e seus atributos
em função dos atos autorizativos. 

O curso objetiva analisar os indicadores
Metodologia, Atividades de tutoria, Ambiente
Virtual de Aprendizagem – AVA e Tecnologias
de Informação e Comunicação dos
instrumentos de avaliação in loco de 2017 a
serem adotados na fase de Parecer Final de
acordo com a Portaria 2.117/2019. Neste
sentido, esperamos que ao final do curso você
seja capaz de:

1.

2.

3.

A importância do NDE é reconhecida pelo
Ministério da Educação em diferentes
ações. Uma das que produzem maior
impacto para os cursos está relacionada à
avaliação externa que, na atualização dos
instrumentos adotados desde 2017, trouxe
um olhar mais próximo para o núcleo.

É nessa perspectiva que este curso foi
montado, com o objetivo de conhecer o
NDE e seu papel protagonista na avaliação
in loco. Ao final, espera-se que você seja
capaz de:

- citar os mais relevantes marcos legais do
NDE;

- reconhecer aspectos históricos que
marcaram a ideia de um núcleo docente
estruturante de curso;

- apresentar elementos da
institucionalização do NDE;

- descrever o protagonismo do NDE frente
ao instrumento de avaliação in loco;-

descrever as atribuições do NDE
;- descrever os elementos constituintes do
relatório de adequação solicitado no
instrumento de avaliação in loco.

Curso 100% on-line
Carga horária: 20H
Certificação digital

https://www.institutoeducandi.com.br/portariaead
https://www.institutoeducandi.com.br/indicadoresdaportaria
https://www.institutoeducandi.com.br/nde
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