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Procuradoria Educacional Institucional (PEI) 

Faz a interlocução entre o MEC e o IFG nos 
processos regulatórios  no Sistema de Regulação 
do Ensino Superior  (e-MEC) 



e-MEC 

 Sistema de tramitação eletrônica dos 
processos regulatórios de cursos 
superiores 

 

✔ Credenciamento 

✔ Recredenciamento 

✔ Autorização de Curso 

✔ Reconhecimento de Curso 

✔ Renovação de reconhecimento de Curso 

 

 

 



 Avaliação Institucional  

Relatórios da 

CPA 

Interna 
Avaliação de 
desempenho 
acadêmico dos 
estudantes 
dos cursos de 
graduação – 

ciclo avaliativo 

ENADE 

Avaliação dos 
Cursos de 
Graduação – 

ciclo avaliativo 

CPC e 
IGC Comissões de 

avaliações in 

loco 

Externa 

Processos de avaliação institucional 



Avaliação Institucional 

Avaliações Internas: 
 
• Relatórios de Auto-avaliação da Instituição. 
 
 

Observações: 
 
• A PEI deve inserir no e-MEC o relatório de Avaliação da Instituição até o dia 31/03 de 
cada ano; 

 
• A postagem no relatório de Avaliação Institucional é anual (versão parcial ou 
integral). 



Avaliação Institucional 

Avaliações Vinculadas ao Ciclo Avaliativo: 
 

Ciclo Avaliativo: realização periódica de avaliação de instituições e cursos 
superiores, com referência nas avaliações trienais de desempenho de 
estudantes. 
 
As avaliações do ciclo avaliativo são orientadas pelos indicadores de 
qualidade – INEP:   
• Desempenho de Estudantes; 
• Conceito Preliminar de Curso - CPC; 
• Índice Geral de Curso Avaliados da Instituição - IGC. 



Avaliação Institucional 

• Desempenho de Estudantes:  conceito obtido dos resultados do 
ENADE 

• CPC: conceito obtido da avaliação de desempenho de estudantes, 
corpo docente, infraestrutura, recursos didáticos-pedagógicos, dados do 
Censo da Educação Superior e demais insumos; 

• IGC: conceito obtido com os dados dos CPC's e dos programas de pós-
graduação. 



Avaliação Institucional 

Censo da Educação Superior 

Informações 

sobre: 

- Instituições de ensino superior; 

- Cursos de graduação presencial 
ou a distância; 

- Cursos sequenciais; 

- Vagas oferecidas; 

- Inscrições; 

- Matrículas; 

- Ingressantes e concluintes; 

- Informações sobre docentes. 

Utilização dos 

dados censitários : 

- Construção de indicadores como 
o CPC e IGC; 

- De forma articulada com outras 
políticas públicas como o ENADE, 
ENEM, FIES, PROUNI, REUNI e 
SISU.; 

- Estatística oficial da Educação 

Superior. 



Avaliação Institucional 

Avaliações Externas: 
 

Conceito de Avaliação – resultados das avaliações in loco realizadas pelas 
comissões do INEP: 

• Conceito de Instituição (CI) -  avaliadas as 10 dimensões do PDI – 5 
eixos; 

• Conceito de Curso (CC) – é avaliado corpo docente, organização 
didático-pedagógica e as instalações físicas. 

 



Processos regulatórios 

Credenciamento 
 

Decreto Federal s/nº, de 22/03/1999 - Implantação do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Goiás 
 
Equiparação às Universidades 
 
Lei nº 11.892, 2/12/2008 – criação dos Institutos Federais de Educação 
Ciência e Tecnologia 



Processos regulatórios 

Recredenciamento 
 

Sem  recredenciamento vigente é vedada a admissão de novos estudantes. 
O recredenciamento deve ser solicitado ao final de cada ciclo avaliativo. 
 
Principais documentos para  instruir o processo : 
• Estatuto; 
• Regimento; 
• PDI; 
• Documentos de regularidade fiscal; 
• Corpo dirigente. 
 
Observação: É obrigatória a postagem atualizada do relatório de Avaliação 
Institucional anual no e-MEC para o prosseguimento do processo. 



Avaliação Institucional 

Instrumento de Avaliação Externa para 
o Recredenciamento – Novo 

Recredenciamento 

http://download.inep.gov.br
/educacao_superior/avalia
cao_institucional/instrumen
tos/2014/instrumento_insti
tucional.pdf  

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2014/instrumento_institucional.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2014/instrumento_institucional.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2014/instrumento_institucional.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2014/instrumento_institucional.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2014/instrumento_institucional.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2014/instrumento_institucional.pdf


Processos regulatórios 

Autorização de Curso 
 
* Prerrogativa de Autonomia 
 

  Procedimento no e-MEC:  Informar Curso Presencial Existente 

* Requisitos: 

•  Resolução de Autorização; 

•  PPC do Curso; 

•  Coordenador/responsável pelo curso; 

•  Denominação do curso disponível no e-MEC. 



Processos regulatórios 

Informar Curso Presencial Existente 
 

*Cuidados quanto à denominação do curso: 
 

Tecnologia: 

• Catálogo Nacional dos Cursos de Tecnologia; 

• Não pertencente ao catálogo: curso experimental. 
 

Licenciaturas e Bacharelados: 

• Lista de denominações do e-MEC, Diretrizes Curriculares, Referenciais 
Curriculares Nacionais, Convergência de denominações; 

• Nova denominação: Solicitação de inserção da denominação ao e-MEC com envio 
dos dados do curso (matriz, tempo de integralização, resolução de autorização, 
código OCDE). 



Processos regulatórios 

Reconhecimento de Curso 
 

Protocolo do processo entre 50% e 75% do prazo previsto para integralização da 
carga horária do curso. 
 
Documentação necessária para o protocolo: 
• PPC; 

• Fluxograma; 

• Resolução de Autorização; 

• Dados do coordenador; 

• Relação do corpo docente (todos com formação em pós-graduação); 

• Matriz com ementas e bibliografias. 



Processos regulatórios 

Reconhecimento de Curso 
 

Principais fases do processo de Reconhecimento: 
 

Ação Responsabilidade 

Preenchimento dos dados e protocolo do processo 
no e-MEC 

Procuradoria Educacional Institucional – IFG 

Análise Documental Inicial 
Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior (SERES)/MEC 

Preenchimento do Formulário Eletrônico 
(documento de referência para a avaliação in loco) 

Coordenador do curso 

Avaliação In Loco Comissão INEP/MEC 

Análise do Relatório da Avaliação In Loco e 
Parecer Final 

SERES/MEC 

Publicação da Portaria SERES/MEC 



Avaliação Institucional 

Reconhecimento de Curso 
 

Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação 

http://download.inep.gov.br/e
ducacao_superior/avaliacao_c
ursos_graduacao/instrumento
s/2012/instrumento_com_alter
acoes_maio_12.pdf  

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2012/instrumento_com_alteracoes_maio_12.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2012/instrumento_com_alteracoes_maio_12.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2012/instrumento_com_alteracoes_maio_12.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2012/instrumento_com_alteracoes_maio_12.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2012/instrumento_com_alteracoes_maio_12.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2012/instrumento_com_alteracoes_maio_12.pdf


Avaliação Institucional 

Reconhecimento de Curso 
 

Apresentação de Stela 
Meneghel – INEP/MEC  
no Forgrad Nacional 
2014 em Criciúma/SC 



Processos regulatórios 

Reconhecimento  de Curso – Padrão decisório: 
 

Comissão do INEP/MEC realiza vista In Loco 

Deferimento 

CC ≥ 3 

e 

Dimensões ≥ 3 

Protocolo de 

compromisso 

CC ≤ 3 

e/ou 

1 ou mais dimensões ≤ 3 

Requisitos legais 

atendidos 

1 ou mais requisito 

legal não tendido 

Deferimento 

Deferimento. Porém, 

obrigatória visita in 

loco na renovação de 

reconhecimento 

CC e conceitos das dimensões Requisitos Legais 



Processos regulatórios 

Renovação de Reconhecimento  de Curso 
 

Principais fases do fluxo de cursos com CPC: 

Alunos Realizam o ENADE 

Divulga Nota de Desempenho de Estudantes 

CPC ≥ 3 

CPC contínuo entre 1.946 

e 2.05 

CPC < 3 

Curso renova o 

reconhecimento 

 automaticamente. 

Processo de renovação de 

reconhecimento abre via ofício no  

e-MEC, com protocolo de 

compromisso.  

Divulga CPC 

CPC ≥ 3 

CPC contínuo > 2.05 

Processo de renovação de 

reconhecimento abre via ofício no  

e-MEC.   



Processos regulatórios 

Renovação de Reconhecimento  de Curso 
 

Principais fases do fluxo de Cursos sem CPC: 

Curso não é Convocado para o ENADE 

Final do Ciclo Avaliativo Curso sem conceito CPC: S/C 

Processo de renovação de reconhecimento abre via ofício no e-MEC 



Processos regulatórios 

Renovação de Reconhecimento  de Curso 
 

Principais fases do fluxo de processos abertos via ofício no e-MEC 

Processo de renovação de reconhecimento abre via ofício no e-MEC, 

com ou sem protocolo de compromisso (à depender da situação) 

Preenchimento e protocolo do processo no e-MEC 

Preenchimento do Formulário Eletrônico 

Avaliação In Loco 

Análise Final e Publicação da Portaria – SERES/MEC 

Análise Inicial – SERES/MEC 



Processos regulatórios 

Renovação de Reconhecimento  de Curso – Padrão decisório: 
 

Comissão do INEP/MEC realiza vista In Loco 

Deferimento 

CC ≥ 3 

e 

Dimensões ≥ 3 

Protocolo de 

compromisso 

CC ≤ 3 

e/ou 

1 ou mais dimensões ≤ 3 

Requisitos legais 

atendidos 

1 ou mais requisito 

legal não tendido 

Deferimento 

Deferimento. Porém, 

obrigatória visita in 

loco na renovação de 

reconhecimento 

CC e conceitos das dimensões Requisitos Legais 



 

 

 

Obrigada! 

 

 

Procuradoria Educacional Institucional 
pei@ifg.edu.br 
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