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1 INTRODUÇÃO 
 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um instrumento político, filosófico e teórico-

metodológico de gestão acadêmica que norteia as práticas das Instituições de Ensino Superior 

(IES). Este instrumento leva em conta a trajetória histórica,  missão, visão, inserção regional, 

vocação, objetivos gerais e específicos de cada instituição. O PPI projeta a universidade para o 

futuro e expõe o papel da educação superior para desenvolvimento social nos âmbitos local, 

regional e nacional, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Busca-se estabelecer 

diretrizes que levem a IES a melhorar cada vez mais seu desempenho institucional para 

contribuição à sociedade. 

O PPI deve estar em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), pois 

é o documento que norteia as práticas institucionais na área acadêmica, o seu compromisso com 

as questões sociais, bem como os mecanismos de inserção regional, suas concepções sobre os 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Cada IES é avaliada por meio da análise dos 

Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) em consonância com o PPI, PDI e propósitos 

institucionais. Nesses documentos, a instituição explicita seu posicionamento a respeito da 

educação, do ser humano em sociedade, além de assegurar suas políticas e ações pedagógicas 

para promover uma formação de qualidade. 

Para que  possa implementar e executar a oferta de diferentes atividades educacionais, 

a UFVJM realiza um planejamento criterioso e intencional com o objetivo de cumprir com sua 

função social.  

Este documento foi elaborado em observância à Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; 

Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017; Diretrizes para a Avaliação das Instituições de 

Educação Superior, da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior; Avaliação 

Externa de Instituições de Educação Superior: Diretrizes e Instrumento, do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC); Estatuto e Regulamento 

Geral da UFVJM; Planejamento Estratégico da UFVJM; Plano Nacional de Educação; Lei no 

10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - Sinaes, a Portaria no 40/2007, reeditada em 2010, que consolida disposições sobre 

indicadores de qualidade e a Portaria Normativa MEC no 4, de 5 de agosto de 2008, que 

regulamenta a aplicação do Conceito Preliminar de Cursos (CPC); a Portaria MEC no 1.383, 

de 31 de outubro de 2017, que aprova, em extrato, os indicadores do Instrumento de Avaliação 

de Cursos de Graduação para os atos de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento nas modalidades presencial e a distância do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - Sinaes; a Portaria Normativa MEC no 12, de 05 de setembro de 2008, que 

cria o Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC) como indicador de qualidade dos cursos 

oferecidos pelas IES; resoluções dos Conselhos Superiores e outros documentos oficiais desta 

Universidade. 
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2 POLÍTICA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL 

    

A política pedagógica é um mecanismo, construído no âmbito da UFVJM, que 

estabelece pressupostos orientadores para o desenvolvimento de ações, conectadas com as 

metas e objetivos institucionais e com a manutenção da qualidade da educação de nível superior. 

  Parte fundamental na construção de uma política pedagógica institucional é o 

levantamento de dados e indicadores internos e externos, a fim de analisar fragilidades e 

potencialidades no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Ao analisar o 

processo educacional e seus impactos, é importante que esse movimento ocorra envolvendo 

toda a comunidade acadêmica para contribuição com base em seus pressupostos. 

  A proposição de uma política pedagógica tem como princípio básico o aperfeiçoamento 

dos cursos de graduação, tendo em vista as trajetórias decorrentes dessa etapa de formação, seja 

o ingresso em cursos de pós-graduação e/ou inserção no mundo do trabalho. Nessa perspectiva, 

entende-se sua função orientadora e referencial na construção dos Projetos Pedagógicos de 

Cursos, documento que expressa a concepção das práticas pedagógicas adotadas pelo curso e o 

currículo (e seus desdobramentos), coerente com o perfil do profissional egresso, entre outros 

aspectos da formação acadêmica. 

  Em síntese, reconhecendo a dinâmica do mundo social e dos processos de regulação, 

avaliação e supervisão a que se submete a educação superior brasileira, tem-se consciência do 

caráter inconcluso deste documento. Desse modo, tendo como referência as diretrizes propostas 

por esta Política, reafirma-se a disposição constante de acolher demandas originárias da 

reflexão dos educadores e estudantes na re-elaboração e atualização das práticas educativas e 

institucionais da UFVJM. 

  

2.1 Concepções pedagógicas 

 

   As concepções pedagógicas são ideias organizadas que fundamentam e justificam a 

prática educativa. O conhecimento das diferentes linhas pedagógicas do ensino brasileiro são 

importantes, pois propiciam e fornecem diretrizes à ação educacional, embora possibilite a cada 

docente dar sentido individual a elas. 

  Há inúmeras concepções e correntes pedagógicas, mas tradicionalmente as que mais 

subsídios oferecem para a ação educativa são as denominadas: Tradicional, Liberal, 

Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e Sociocultural. 

Contudo, hoje, para além das diversas correntes pedagógicas, há a consciência de que o 

processo formativo  acontece de forma holística e na individualidade de cada pessoa, pois cada 

ser humano que participa da ação formativa tem o seu jeito próprio de fazer e aprender.  O 

processo de ensino-aprendizagem contemporâneo é voltado para a troca de saberes e tem no 

professor um mediador do conhecimento. 

  Com relação às concepções pedagógicas, a UFVJM visa cumprir o estabelecido na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação - LDB - 9394/1996, que estabelece, em seu art. 3º, que o 

ensino será ministrado com base, também, no pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; em seu art. 53 que, no exercício de sua autonomia, são asseguradas às 

universidades, sem prejuízo de outras, a atribuição de fixar os currículos dos seus cursos e 

programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. 
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 2.2 Política de ensino 

 

O estatuto da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em 

seu artigo 5° e seus incisos, elenca as finalidades da instituição. Desse conjunto, destacam-se 

os incisos III e IX, transcritos a seguir:  

 
Art. 5° […] 

III formar e qualificar continuamente profissionais nas diferentes áreas do 

conhecimento, aptos para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 

zelando pela sua formação humanista e ética, de modo a contribuir para o pleno 

exercício da cidadania, a promoção do bem público e a melhoria da qualidade de vida; 

[…] 

IX contribuir para o processo de desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri e do Brasil. 

 

  Tendo em vista a formação e qualificação de profissionais que contribuam com o 

processo de desenvolvimento da região de abrangência institucional e do país, a UFVJM deve 

estruturar sua política e diretrizes de ensino de modo a promover o aprimoramento dos seus 

cursos de graduação e pós-graduação. No que diz respeito aos cursos de graduação, a política 

de ensino descrita deste documento foi organizada em diversas seções que, de forma geral, 

englobam propostas que podem ser agrupadas em 7 (sete) grandes frentes:  

 

1. Práticas de Ensino e Inovações Pedagógicas:  

a. Seção 2.2.2 Metodologias de Ensino e Inovações Pedagógicas 

 

2. Currículo: atualização e inovação dos projetos pedagógicos de curso: 

a. Seção 2.2.3 Diretrizes para construção dos currículos dos cursos de graduação 

b. Seção 2.2.4.  Organização acadêmica do ensino de graduação 

c. Seção 2.2.10 Atualização e inovação nos projetos pedagógicos de curso 

d. Seção 2.2.15 Política da educação a distância 

 

3. Acompanhamento docente/discente: 

a. Seção 2.2.6 Estratégias para acompanhamento docente e discente 

 

4. Integração teoria-prática  

a. Seção 2.2.12 Políticas de estágio e/ou prática profissional 

 

5. Consolidação de programas e projetos de ensino: 

a. Seção 2.2.11 Programas e projetos de ensino 

 

6. Combate à retenção e evasão: 

a. Seção 2.2.7 Estratégias para combate à retenção e à evasão 

 

7. Avaliação institucional: 

a.  Seção 2.2.13 Avaliação do ensino de graduação 

b.  Seção 2.2.16 Política de Egressos 

c. Seção 4 Diretrizes para a formulação de indicadores de desempenho da 

universidade; 

d. Seção 5 Avaliação do projeto pedagógico institucional 



6 
 

A fim de executar essa política de forma eficiente, deve-se destacar que a reestruturação 

administrativa da Pró-reitoria de Graduação torna-se indispensável. 

 

2.2.1 Reestruturação pedagógica e administrativa da Pró-reitoria de Graduação  

 

A Pró-reitoria de Graduação é o setor na UFVJM responsável pela política do ensino de 

graduação e pelo acompanhamento e supervisão dos cursos de graduação da UFVJM.  

Com o Regimento Interno publicado há mais de dez anos, houve a necessidade de 

atualizá-lo em função de uma melhor organização interna e melhor atendimento à comunidade 

acadêmica. A proposta de reestruturação administrativa e pedagógica da Prograd tem o objetivo 

de melhorar os indicadores acadêmicos e a eficiência em gestão, com melhor assessoramento 

aos coordenadores de curso e acompanhamento docente e discente. Elecam-se alguns dos 

objetivos que incitaram a proposta: 

a) uniformizar e integrar ações das unidades que a compõem;   

b) proporcionar os meios para melhorar o seu desempenho e otimizar a utilização dos recursos 

disponíveis, de modo a oferecer aos coordenadores de curso, docentes e discentes apoio 

permanente e com maior qualidade nas ações; 

c) assegurar a continuidade dos processos de organização e inovação; 

d) assessorar permanentemente os Núcleos Docentes Estruturantes; 

e) analisar e propor intervenções por meio de projetos e programas de ensino; 

f) realizar acompanhamento efetivo de egressos; 

g) uniformizar orientações e assessorar os coordenadores de estágio; 

h) participar de programas de mobilidade nacional em rede; 

i) capacitar docentes e discentes em relação a novas tecnologias educacionais; 

j) realizar formação docente permanente; 

k) ofertar capacitações para coordenadores de curso: manual do coordenador e Enade, por 

exemplo. 

l) avaliar, analisar, propor intervenções e acompanhar docentes e discentes. 

 A reestruturação administrativa levou em consideração a impossibilidade de sua 

reprodução nos campi fora de sede e a eficiência em gestão, o que culminou na proposta de 

extinção das Divisões de Ensino, Pesquisa e Extensão (Depex) de Janúba e Unaí e da Diretoria 

de Graduação do Mucuri.  

Com a necessidade de se investir cada vez mais em tecnologias voltadas para a educação 

e inclusão digital, além dos investimentos em equipamentos e auxílios, a pandemia deixa como 

legado um novo paradigma educacional: o ensino híbrido. Para que a Pró-reitoria de Graduação 

da UFVJM pudesse acompanhar e dar suporte no momento da pandemia, contou com o apoio 

da Diretoria de Educação Aberta e a Distância (Dead), mas sentiu necessidade de oferecer 

capacitação e acompanhamento em relação às novas tecnologias para acesso de discentes e 

docentes de forma permanente, o que justificou a proposta de criação de uma Diretoria de 

Avaliação e Inovação (DAI) com vistas ao futuro. 

Ainda, houve a proposta de incorporação da Coordenação de Processos Seletivos dentro 

da Diretoria de Registro Acadêmico e a Superintendência de Bibliotecas dentro da Diretoria de 

Ensino, além de reorganização das equipes e atribuições dos setores até então existentes, 

conforme figura a seguir: 

 

Figura: reestruturação administrativa da Prograd.  
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 Com a reestruturação administrativa e pedagógica da Prograd, objetiva-se traçar e 

propor uma política de melhoria da qualidade dos cursos de graduação da UFVJM, com a 

contribuição da Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (Proace), da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), da equipe da Coordenação de Avaliação Externa e Regulação 

(Avaex), da Divisão de Avaliação e Acompanhamento Discente e Docente (Avacom) e 

daDivisão de Projetos Pedagógicos de Curso, Estágios e Egressos (Dipce), tendo como 

referencial os seguintes indicadores de qualidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP/MEC: 

I – o Índice Geral de Cursos (IGC) como indicador da instituição; 

II – o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito de Curso (CC) gerado pelas avaliações 

in loco do INEP/MEC para os cursos de graduação. 

Esse programa de melhoria da qualidade dos cursos de graduação será coordenado pela 

Pró-Reitoria de Graduação, com base nos indicadores CPC e CC, de acordo com sua 

disponibilidade e com base em, pelo menos,  indicadores obtidos nos três últimos anos. Serão 

levadas em consideração, além do desempenho dos estudantes no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade), a organização didático-pedagógica; o corpo discente e 

discente, a percepção discente e do egresso sobre as condições do processo formativo; a 

infraestrutura física e digital, a política de assistência estudantil. 

 A Divisão de Avaliação e Acompanhamento Docente e Discente (Avacom) terá papel 

fundamental na proposição de uma Semana permanente, dentro do calendário acadêmico, para 

discussão e conscientização sobre a avaliação interna na UFVJM. O Instrumento de Avaliação 

do Ensino (IAE) deve ser entendido como dispositivo dinâmico e indicador para melhorias do 
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ensino. O IAE deve ser revisto de modo a de fato ouvir os sujeitos implicados no processo de 

ensino e aprendizagem. Sua aplicação deverá ocorrer pelo menos duas vezes durante o semestre 

acadêmico, para que seja possível resolver possíveis problemas relacionados ao processo de 

ensino e aprendizagem antes do término do semestre letivo e corrigidas possíveis deficiências. 

Precisa-se combater a evasão e retenção antes que ela se concretize, por isso a necessidade de 

acompanhamento e ações permanentes. 

 Da mesma forma que o IAE, os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) devem ser 

submetidos à atualização permanente. Os cursos deverão avaliar a possibilidade de utilizarem 

até 40% da carga horária total do curso para disciplinas parcialmente ou totalmente ofertadas 

na modalidade a distância. Isso flexibilizará o currículo e a vinda do estudante e do professor à 

universidade, ainda que parcialmente. Porém, para que isso se concretize, é necessária uma 

avaliação em relação às condições tecnológicas de acesso dos estudantes pelos cursos, de modo 

que isso não cause evasão. 

 

2.2.2 Metodologias de ensino e inovações pedagógicas 

 

Metodologias de ensino que se fundamentam em paradigmas críticos da educação, 

planejadas de forma criteriosa e intencional, contribuirão para a promoção da formação 

profissional, científica e cidadã dos discentes, consolidando a função social da UFVJM. Uma 

formação integral permitirá a instrumentalização do conhecimento, para a necessária 

interpretação e transformação das condições materiais e de existência dos egressos da 

instituição, assim como da comunidade na qual está inserido. 

O ensino superior se consolidou historicamente, buscando atingir três objetivos, que são 

obviamente articulados entre si. O primeiro objetivo é o da formação de profissionais das 

diferentes áreas aplicadas, mediante o ensino e aprendizagem de habilidades e competências 

técnicas; o segundo objetivo é o da formação do cientista mediante a disponibilização dos 

métodos e conteúdos de conhecimento das diversas especialidades do conhecimento; e o 

terceiro objetivo é aquele referente à formação do cidadão, pelo estímulo de uma tomada de 

consciência, por parte do estudante, do sentido de sua existência histórica, pessoal e social. 

Neste objetivo está em pauta levar o aluno a entender sua inserção não só em sua sociedade 

concreta, mas também no seio da própria humanidade. Trata-se de construir um processo 

formativo que mobilize e promova a consciência crítica no estudante, mediante uma série de 

mediações pedagógicas presentes nos currículos escolares e na interação educacional que, 

espera-se, ocorra no espaço/tempo universitário (SEVERINO, 2013, p. 21). 

  Nesse contexto, busca-se uma educação de qualidade que contribua para a 

transformação social, na perspectiva de uma sociedade democrática, justa, que promova o 

humano e a existência em sua multiplicidade, que prime por uma formação que abranja várias 

dimensões da vida, permitindo, assim, que o estudante universitário  encontre o caminho 

intelectual, emocional, profissional que o realize e que contribua para sociedade. Partindo-se 

do pressuposto que a construção do conhecimento na universidade abrange uma dimensão 

epistemológica, uma dimensão metodológica e uma dimensão técnica, defende-se que essas 

dimensões sejam apresentadas conjuntamente no processo de ensino e aprendizagem. A relação 

dialética entre teoria e prática realiza-se na práxis docente, que possibilita a produção do 

conhecimento pelo estudante universitário. Dessa forma, a perspectiva que se defende  baseia-

se na processualidade dos sujeitos sociais, pois, como argumenta Paulo Freire, quem ensina, ao 

ensinar aprende; quem aprende, ao aprender ensina. O conhecimento é produzido pelo 

indivíduo e não pode ser simplesmente transmitido.  
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A práxis pedagógica considera os processos de ensino e aprendizagem enquanto um 

sistema complexo de interações entre o professor e o aluno, decorrentes do planejamento de 

ações fundamentadas em uma concepção de educação baseada nos princípios de democracia, 

inclusão, acessibilidade e permanência do estudante nos espaços formativos, considerando, 

também, o repertório e o conhecimento de mundo desses estudantes como base transformadora 

de suas realidades sociais. Diante desse olhar, compreende-se que métodos tradicionais, que 

privilegiam a transmissão de informações pelos professores faziam sentido quando o acesso à 

informação era difícil (MORÁN, p. 16, 2015). No contexto atual, torna-se necessária a adoção 

de práticas inovadoras que dialoguem com o contexto de uma sociedade da informação 

interconectada, onde há muita informação e pode haver pouca produção de conhecimento. 

  A adoção de planejamento pedagógico, tendo o estudante universitário como o sujeito 

do processo, é uma defesa do coletivo de professores da UFVJM. A partir desse consenso, 

entende-se a necessidade de inovar, estabelecendo novos parâmetros para a prática educativa 

em que se desenvolvam construções teóricas mais participativas como forma de contemplar a 

diversidade social existente e a complexidade do ser humano e suas relações (FINKLER, 2008). 

  Pensar a relação entre as metodologias pedagógicas e as práticas inovadoras de ensino 

constitui um desafio que deve ser enfrentado na/pela instituição de forma orgânica e constante. 

A incorporação dos avanços tecnológicos à atividade educacional é uma das formas para a 

promoção de inovações no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que o atual perfil dos 

discentes está cada vez mais imerso na realidade tecnológica. Cabe ressaltar, contudo, que não 

se trata de pensar a inserção das tecnologias da informação de forma aleatória e performática, 

reforçando o neotecnicismo digital (FREITAS, 2021) e que reduza a importância do trabalho 

docente. Não se propõe condicionar a aprendizagem à utilização desses recursos, mas sim 

ampliar e aprimorar o leque de possibilidades no trato da relação objetivo-conteúdo-método, 

respeitando as especificidades de cada área e o compromisso técnico  e político na formação 

dos discentes.  

A inovação pedagógica é um processo histórico de uma instituição, construído em um 

tempo e espaço, que não se restringe a medidas pontuais, sendo a inovação o resultado de 

tensões, e não apenas a inserção de novidades técnicas e ou tecnológicas (CUNHA, 2001; 

MASETTO, 2012). Dessa forma, inovar, no ensino, está relacionado à apropriação de meios e 

ferramentas, seja criando-as, modificando-as, utilizando-as ou problematizando-as, a fim de 

atingir objetivos formativos específicos. Apropriar-se de uma metodologia de ensino inovadora, 

nesse sentido, pressupõe, antes de tudo, pesquisa, planejamento, condições de acesso, execução 

e constante avaliação de suas implicações à formação acadêmico-profissional dos estudantes. 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. De acordo com Móran 

(2015), se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que 

esses se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões 

e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, 

eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. 

Sob a mediação indispensável dos professores e por meio de abordagens que 

congreguem eficazmente os anseios, expectativas, formas de vida e interação entre os próprios 

sujeitos contemporâneos, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de UFVJM têm agregado, cada 

vez mais, a utilização de metodologias ativas como estratégia metodológica. 

  A adoção de práticas educativas inovadoras deve considerar também a disponibilidade 

de condições institucionais que garantam infraestrutura física e tecnológica, formação técnica 

aos envolvidos, acesso da comunidade acadêmica às tecnologias disponíveis e condições de 

permanência dos estudantes na universidade para o pleno exercício de sua formação acadêmico-

profissional. E para que as práticas metodológicas sofram as mudanças pretendidas, com a 
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adoção de modelos mais centrados em aprender de forma ativa, considerando problemas, 

desafios relevantes, combinando tempos individuais e tempos coletivos, projetos pessoais e 

projetos de grupo, faz-se necessário pensar os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação à 

luz da devida participação docente, para a organização de tempos e espaços de ensino e 

aprendizagem. 

  Sob essa concepção metodológica e considerando as contribuições da comunidade 

docente, a fim de promover as inovações pedagógicas pretendidas, é compromisso: 

I assegurar processos formativos que aliem os conhecimentos de conteúdo, didático-

pedagógicos e tecnológicos para adoção de metodologias de ensino mais apropriadas e em 

diálogo com a ciência e tecnologia e legislações vigentes; 

II criar espaços de orientação, apoio e acompanhamento das práticas desenvolvidas e/ou 

exigidas/propostas pelos regulamentos/diretrizes curriculares; 

III garantir a continuidade de formações voltadas para o aprimoramento do uso de estratégias 

metodológicas utilizando as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC’s) na 

atuação docente; 

IV modernizar as salas de aula a partir das seguintes abordagens:  

a) promoção do acesso à internet de qualidade pelos docentes durante as aulas, tendo essa 

premissa como sendo o mínimo de modernização necessária, considerando a sociedade 

da informação típica da contemporaneidade em que vivemos; 

b) viabilização de investimento em softwares, equipamentos e plataformas digitais para o 

ensino, que possam equipar as salas de aula e se articularem com o uso de novas 

metodologias. 

V promover processos formativos que envolvam aspectos teórico-práticos e metodológicos 

voltados para: 

a) o planejamento no âmbito da atuação docente focado nas especificidades dos cursos, 

que envolva desde aspectos didáticos-pedagógicos (e.g. planejamento de aulas, 

estratégias de ensino) à organização das rotinas administrativas com impacto nos 

processos de ensino e aprendizagem (e. g. organização de planos de ensino, 

planejamento modular); 

b) a avaliação do ensino e do processo de ensino e aprendizagem com ênfase na criação, 

incentivo e valorização de práticas docentes dialógicas,  mediadoras e formativas; 

VI garantir a criação de um programa de apoio continuado à docência, com foco na formação 

continuada e no desenvolvimento profissional dos professores, coordenadores de curso, 

membros do NDE; 

VII garantir a criação de espaços regulares de compartilhamento e reflexão sobre as práticas 

avaliativas por meio de encontros institucionais, nas unidades e/ou entre unidades e cursos 

afins; 

VII promover parcerias com espaços educativos não escolares, como os museus, hospitais, 

associações populares, movimentos sociais, entre outros, que oportunizem  a ampliação e o 

aperfeiçoamento da prática docente, no âmbito da interface entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão; 

IX incentivar a participação de professores em cursos, congressos e outros eventos relacionados 

ao aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem, bem como estimular a atualização 

docente por meio do pós-doutorado; 

X estimular a implementação de programas e projetos de formação e/ou capacitação sobre  

Educação em direitos humanos, relações étnico-raciais, educação inclusiva, educação 

ambiental, sexualidade e as questões de gênero para gestores(as), professores(as), técnicos 

administrativos, corpo discente  e membros da comunidade local; 
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XI fomentar ações formativas que promovam a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 

extensão para docentes, técnicos e discentes; 

XII garantir espaços formativos para os técnicos administrativos que atuam no apoio 

pedagógico/educacional dos cursos de graduação da UFVJM, de modo a contribuir no 

aprimoramento do assessoramento à gestão didático-pedagógica e acompanhamento da 

implementação do Projeto Pedagógico, entre outras ações de apoio aos cursos; 

XIII garantir a permanência de ações e/ou processos formativos onde a mediação pedagógica, 

a interatividade, a colaboração e os saberes tecnológicos sejam elementos básicos; 

XIV- garantir que diferentes saberes e epistemologias sejam discutidas e promovidas em âmbito 

da universidade, de modo a reconhecer, acessar e divulgar as diversas formas de conhecer , 

expressar e sentir que dizem da pluralidade social brasileira, promovendo a inclusao social dos 

sujeitos historicamente silenciados (mulheres, negros e indigenas); 

XV garantir formas de equidade de acesso e de permanência aos sujeitos sociais, sem os quais 

a  educação inclusiva não se efetuará, por meio de políticas de assistência e permanência, 

incluindo entre elas o acesso público gratuito ao campus; 

XVI promover e oportunizar aos sujeitos educacionais interagir com diferentes linguagens 

artes, musicais, corporais, religiosas afro-brasileiras, indígenas, cristãs e outras, esportivas, de 

modo a favorecer a formação continuada que objetiva a  formação crítica e a transformação 

social; 

XVI garantir que no processo formativo os saberes silenciados possam ser reconhecidos, 

visualizados, de modo a romper com a cultura machista, sexista, patriarcal branca que ainda se 

faz hegemônica no cenário educacional brasileiro.   

   No que se refere à estrutura, os docentes, para o desenvolvimento de atividades não 

presenciais, utilizam como ambientes virtuais de aprendizagem o Moodle e o Google 

Classroom. As plataformas possibilitam aos estudantes o acesso às ferramentas necessárias para 

a realização das atividades propostas. Por meio de contratos de licenciamento de software, a 

UFVJM mantém os equipamentos atualizados tecnologicamente, de modo a oferecer suporte 

tecnológico para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. A expectativa é que esse 

serviço melhore a cada dia. Hoje, na UFVJM, toda a comunidade possui e-mail institucional, 

que possibilitam a otimização da comunicação por meio do acesso a diversas ferramentas. 

  Como recurso audiovisual, estão disponíveis projetores em todas as salas, mas é 

necessária a ampliação de alguns recursos, disponíveis de forma restrita em algumas unidades 

acadêmicas. 

  Para que haja a real inserção de TDICS como estratégia metodológica inovadora, é 

preciso compreender que o acesso aos recursos tecnológicos por discentes e docentes precisa 

ser garantido. Assim, pretende-se: 

a) criar infraestrutura que apoie essas práticas formativas através da diversificação e 

melhoria de recursos tecnológicos; 

b) garantir investimentos em infraestrutura que apoie as práticas formativas focadas no 

desenvolvimento da fluência tecnológica através da ampliação, diversificação e 

melhoria de recursos tecnológicos. 

  

2.2.3 Diretrizes para construção dos currículos dos cursos de graduação 

  

A partir da concepção pedagógica que orienta as escolhas do corpo docente, são 

gestadas as decisões tomadas sobre o currículo, que abarcam as diversas concepções de mundo, 

de sociedade e, sobretudo, diferentes teorias sobre o que é o conhecimento, como é produzido 

e distribuído, qual seu papel na formação do cidadão. 
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De acordo com o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFVJM, compreende-se 

que o currículo de cada curso abrangerá um conjunto de atividades acadêmicas, devendo estar 

pautado nos princípios e objetivos do projeto pedagógico do curso, bem como nas diretrizes 

curriculares estabelecidas pelos órgãos competentes. 

As diretrizes da UFVJM que orientam a construção dos currículos foram constituídas 

considerando dispositivos regulamentares para o ensino superior. Além disso, utilizaram-se 

resultados de avaliações externas, os quais apontaram alguns aspectos que necessitam de 

melhorias em sua abordagem. Para fins de orientação, elas foram  organizadas em três eixos 

principais, detalhados e organizados como segue: 

(i) atendimento às legislações educacionais; 

(ii) inserção regional/interferência na realidade local; e 

(iii) organização didático- pedagógica dos cursos de graduação. 

  

2.2.3.1 Atendimento às legislações educacionais 

  

A UFVJM deve tender às orientações contidas nas legislações pertinentes ao ensino 

superior em nível nacional e institucional, conforme disposto a seguir: 

a) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

b) Plano Nacional de Educação; 

c) Diretrizes Curriculares Nacionais para a área de formação; 

d) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 

e) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; 

f) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental; 

g) Diretrizes normativas para inclusão da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nos currículos 

da Educação Superior; 

h) Diretrizes sobre carga horária e duração dos cursos; 

i) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Extensão na Educação Superior Brasileira; 

j) Normativas internas pertinentes aos cursos de graduação da UFVJM. 

   Cabe registrar que esse aparato legal sofre modificações, tais como: acréscimo de novas 

resoluções, alterações nas já existentes, revogações, etc. Portanto, é necessário que tais 

mudanças sejam observadas, a fim de que o funcionamento dos cursos esteja sempre dentro das 

regulamentações. 

  

 2.2.3.2 Inserção regional/interferência na realidade local 

  

É clara e destacada a relação entre educação e desenvolvimento regional, bem como a  

influência exercida pelas universidades na sociedade e, sobremaneira, naquelas que as 

circundam. Para maior clareza buscamos como fonte a LDB 9394/96, que estabelece: 

  
Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

[...] 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

[...] 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 
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Depreende-se do artigo que a universidade é uma instituição social, sendo a sociedade  

a beneficiária direta das atividades fins desenvolvidas pelas IES. 

Compreende-se que o exercício a ser feito para se ter a clareza da dimensão do que é 

dever, enquanto instituição pública, passa por, em princípio, diagnosticar as demandas locais e 

regionais, no âmbito de cada curso ofertado,  com a finalidade  de promover uma reflexão crítica 

sobre a função social da universidade como promotora do desenvolvimento, do conhecimento, 

da ciência e da sociedade. Posteriormente, devem ser feitas as inserções e interlocuções 

necessárias para estabelecimento de um projeto de curso e de um currículo que, contemplando 

as demandas locais, estejam aptos a formar profissionais de excelência para atuarem a nível 

local, regional, nacional e internacional. 

Fomentando o cumprimento da Meta 12.7 da Lei 13.005/2014, que prevê: 12.7) 

assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a 

graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência social, entrou em vigência a Resolução 

CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, também conhecida como Resolução da 

Curricularização da Extensão, que traz explicitado em seu artigo 3º: 

  
Art. 3º A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à 

matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo 

interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a 

interação  transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores 

da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação 

permanente com o ensino e a pesquisa. 

  

Diante do exposto, a UFVJM, para cumprir sua função estratégica no desenvolvimento 

regional/local, deve valer-se de instrumentos que promovam a integração das atividades 

acadêmicas com a realidade local, seguindo as seguintes diretrizes inserção 

regional/interferência na realidade local: 

I conhecer e diagnosticar a realidade local e regional; 

II dialogar com os setores produtivos locais e regionais; 

III estabelecer diálogo com a comunidade e suas diversas formas de representação; 

IV levantar dados referentes ao perfil do egresso e sua inserção no mercado de trabalho; 

V traçar possibilidades de intervenção considerando os fatores: demanda local e perfil do 

egresso que se almeja formar; 

VI promover atividades de extensão nos currículos dos cursos de graduação da UFVJM; 

VII prever nos projetos pedagógicos de curso, as ações para atuação em situações-problema 

locais e regionais; 

VIII criar mecanismos de avaliação das ações realizadas no(a) local/região; 

IX promover intercâmbio colaborativo com instituições públicas, movimentos sociais e demais 

setores da sociedade, especialmente aqueles desassistidos, discriminados ou vulnerabilizados. 

  

2.2.3.3 Organização didático-pedagógica dos cursos de graduação 

  

O elemento chave para a organização didático-pedagógica dos cursos de graduação é o 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Compreende-se que ele é um importante instrumento de 

registro de todo o desenvolvimento de um curso, mas julga-se necessário que ele seja entendido 

para além disso. 

O percurso de formação proposto em um projeto tem como premissa básica estar 

relacionado com a dinâmica social. Isso posto, significa que interferências, revisões e 
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atualizações precisam fazer parte do processo de vigência do curso. Caso contrário, há como 

prejuízo propiciar uma formação obsoleta, que não condiz com a realidade atual do âmbito 

profissional. Desse modo, destaca-se a necessidade de socializar e problematizar o  projeto 

pedagógico de curso, concebendo-o como um orientador das ações executadas na esfera do 

curso de graduação. 

Na mesma direção, conceber o currículo como alicerce de um curso de graduação é 

entender que ele precisa ser foco de atenção e revisão constante pelos sujeitos sociais 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, via a participação nos órgãos colegiados, 

pois o princípio da descentralização é parte constituinte do processo de democratização 

brasileira, que tem no locus educacional um dos espaços fundamentais a transformação social. 

Reconhecer sua interface com as práticas sociais significa constatar que há dinamismo na sua 

execução. É urgente torná-lo mutável, desfazer a estrutura rígida até então vigente. 

As dimensões imbricadas no currículo não se esgotam, pois são constituídas por 

concepções, práticas pedagógicas, metodologias, avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem, entre outros aspectos e especificidades que pertencem a cada curso. Apesar de 

todas as nuances envolvidas na sua operacionalização, o objetivo é único e comum a todos os 

cursos: ofertar uma formação dinâmica, sustentada nos princípios de responsabilidade social, 

de aprofundamento crítico e rigor no estudo e na produção do conhecimento, ainda que no 

exercício da profissão. 

 

Considerando que os cursos de graduação passam periodicamente por processos 

avaliativos, os resultados obtidos devem ser utilizados para fomentar análises e discussões 

acerca do desenvolvimento do projeto pedagógico. Esse exercício proporciona alterações, 

mudanças estratégicas e, consequentemente,  aprimoramento do curso. Estabelecer uma cultura 

de apropriação de resultados e de repensar as ações realizadas é fundamental, sobretudo para 

refletir nos processos de ensino e aprendizagem e na sua atividade fim, que é a formação 

profissional em consonância com as demandas sociais. 

Nessa direção, a partir da análise amostral de Relatórios de Avaliação de Curso in loco 

referentes aos cursos de graduação da UFVJM, constatou-se que, em sua maioria, os resultados 

obtidos no indicador “Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa” foram 

insatisfatórios. O critério de análise desse indicador considera que “a gestão do curso é realizada 

considerando a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas como insumo 

para aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com evidência da apropriação dos 

resultados pela comunidade acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do 

curso”. (Instrumento de avaliação dos cursos de graduação  Presencial e a 

Distância/INEP/2017). 

Considerando tudo o que foi descrito sobre os projetos pedagógicos de curso, o currículo 

e a apropriação dos processos avaliativos internos/externos, constata-se que são elementos da 

organização didático-pedagógica, relacionados entre si e fundamentais à gestão do curso: 

I compreender o projeto pedagógico de curso como um referencial para as ações desenvolvidas 

no âmbito do curso; 

II repensar o currículo considerando-o indissociável do desenvolvimento social e tecnológico; 

III refletir sobre a possibilidade de incorporar ao currículo dos cursos de graduação presenciais 

da UFVJM, a oferta de unidades curriculares na modalidade a distância, conforme a legislação 

vigente; 

IV operacionalizar a creditação das atividades de extensão nos currículos dos cursos de 

graduação da UFVJM; 
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V implementar novas metodologias de ensino e aprendizagem, incluindo metodologias ativas, 

inovadoras, com promoção do uso das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação - 

TDICs; 

VI rever, periodicamente, a abordagem do processo de avaliação do ensino e aprendizagem; 

VII propiciar articulação da teoria com a prática, buscando aproximar a formação do discente 

ao mundo do trabalho e às atividades do campo profissional; 

VIII atender às necessidades contemporâneas do mercado de trabalho, conforme as 

peculiaridades de formação dos profissionais de cada curso de graduação; 

IX alinhar os cursos quanto às competências exigidas dos profissionais em virtude da 

transformação digital dos processos produtivos; 

X  promover a integração de conhecimentos das áreas básicas e profissional, com vistas a 

favorecer uma abordagem integral e multidimensional de situações problema complexos a 

serem enfrentados no cotidiano da prática profissional; 

XI utilizar os resultados de avaliações externas e internas como recursos de análise acerca do 

funcionamento do curso, bem como da qualidade da formação oferecida aos discentes. 

  

 

 
[1] Foram analisados, por amostragem, Relatórios de Avaliação in loco de Cursos  de Graduação - SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior/INEP/MEC). 

  
2.2.4.  Organização acadêmica do ensino de graduação 
  

  

Os cursos de graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri são ofertados, em sua maioria, em regime semestral, adotando organização curricular 

constituída por unidades curriculares, macrodisciplinas, eixos ou módulos. 

Consoante com as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada área de formação, as 

estruturas curriculares contemplam componentes obrigatórios, eletivos, optativos, de livre-

escolha e de opção limitada, possibilitando ao estudante graus de autonomia e flexibilidade 

para complementar sua formação acadêmica. 

Os componentes curriculares são organizados em sistema de créditos, conforme 

regulamentação interna, e ofertados em blocos, semestralmente, conforme previsão nas 

estruturas curriculares. A partir do 2º período do curso, o estudante tem a liberdade de compor 

o seu fluxo formativo, podendo se matricular em unidades curriculares de períodos 

subsequentes, desde que não estejam vinculadas por pré-requisitos. 

A implantação de organização acadêmica diferenciada nos cursos da UFVJM decorre 

de sua adesão ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o qual 

teve como um de seus pilares a revisão da estrutura acadêmica dos cursos, diversificando as 

modalidades de graduação com a criação dos Bacharelados Interdisciplinares. Com essa 

modalidade, foram implantados regimes curriculares que conduzem à formação sólida e geral 

no primeiro ciclo de formação, possibilitando graus de autonomia ao estudante para a 

construção de itinerários formativos e adiando a escolha da profissionalização precoce e 

especializada. Além disso, buscou-se com essa proposta estimular a autonomia e o 

amadurecimento do estudante para uma escolha profissional mais assertiva. 

Na reorganização dos cursos de graduação também foram criados os cursos de 

Medicina, com organização curricular em módulos e integração das áreas do conhecimento. 

Essa organização visa também uma maior aproximação dos estudantes com o campo da 
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prática profissional e com a comunidade, desde o início do curso, por meio de componentes 

curriculares transversais ao currículo, e adoção de abordagem metodológica baseada na 

resolução de problemas, reais ou simulados, estimulando a construção do conhecimento, o 

desenvolvimento da autonomia e do raciocínio clínico em equipes de trabalho. 

Mudanças foram empreendidas pelos cursos na organização dos currículos, 

objetivando a integração de áreas do conhecimento e o aprimoramento da formação, tais 

como organização em macrodisciplinas e em eixos de formação, integração entre teoria 

prática e disseminação de estágios ao longo do curso, respeitado o desenvolvimento de 

competências e o grau de complexidade de cada área do conhecimento. 

Considerando-se a dinâmica da sociedade, bem como a vertiginosa e contínua 

produção de conhecimentos e tecnologias, propõe-se neste documento, a permanente revisão 

da estrutura acadêmica dos cursos de graduação, buscando atender aos avanços das áreas de 

formação e a promoção de constante elevação da qualidade do ensino. 

Os cursos de graduação da UFVJM têm se direcionado no sentido de promover 

reflexões sobre os processos formativos, propondo revisões e alterações nas suas formas de 

organização curricular e do ensino, com vistas a alcançar o ideário de formação assumido 

pela instituição. 

Nos próximos cinco anos, tanto os bacharelados quanto as licenciaturas da UFVJM 

passarão por mudanças curriculares, alicerçadas nas reflexões empreendidas pelas 

comunidade acadêmica e externa que, certamente, agregarão significativa contribuição à 

formação dos estudantes. 

 

2.2.5 Oferta institucional de cursos e vagas 

 

Nos últimos anos, a UFVJM expandiu significativamente seus campi, cursos de 

graduação, polos e, consequentemente, a oferta de vagas para a população dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri e das regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais, anteriormente com 

acesso restrito ao sistema público de ensino superior, em virtude da ausência de universidade 

pública e gratuita na região. 

A UFVJM realizou seu papel de universidade regional, cumprindo a missão 

institucional no campo do ensino e da produção do conhecimento. A expansão empreendida 

pela UFVJM teve como alicerce as demandas regionais, sendo fruto de debates com as 

comunidades interna e externa. A escolha dos cursos resultou da realização de audiências 

públicas, bem como de fóruns com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, 

nesse caso, para definição das licenciaturas. 

A oferta institucional de cursos de graduação e a ampliação das vagas, nas 

modalidades de bacharelado e licenciatura, estão fortemente vinculadas às necessidades de 

formação profissional, tendo como foco o desenvolvimento regional nas diversas áreas e a 

melhoria da qualidade da educação básica pública. Como contribuição, nota-se uma 

modificação gradativa no perfil social e na consciência política da população regional, com 

famílias que tiveram a oportunidade de ver seus primeiros filhos receberem formação 

superior e iniciarem um processo de mudança em todo o contexto familiar. 

A UFVJM possui 53 cursos de graduação autorizados no e-MEC (48 presenciais e 5 

a distância). 

Os cursos presenciais estão distribuídos em onze unidades acadêmicas: Faculdade de 

Ciências Agrárias (FCA), Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS), Faculdade 

de Ciências Exatas e Tecnológicas (FACET), Faculdade Interdisciplinar em Humanidades 

(FIH), Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), Faculdade de Medicina (FAMED), Faculdade 
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de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas (FACSAE), Instituto de Ciência, Engenharia e 

Tecnologia (ICET), Faculdade de Medicina do Mucuri (FAMMUC), Instituto de Engenharia, 

Ciência e Tecnologia (IECT) e Instituto de Ciências Agrárias (ICA). 

Com o objetivo de levar a educação superior à população impossibilitada de acessar 

o ensino presencial, bem como fortalecer a formação de professores para a educação básica, 

nas áreas do conhecimento em que ainda há carência de formação na região, a UFVJM 

oferece, por meio da Diretoria de Educação a Distância, 5 (cinco) cursos na modalidade a 

distância, sendo 4 (quatro) licenciaturas e 1 (um) bacharelado. 

Entre os cursos ofertados pela UFVJM, estão incluídos 13 cursos de licenciaturas, 

nas modalidades presencial e a distância, que apresentam especial importância para as 

regiões devido à demanda por esses profissionais. 

As formas de ingresso aos cursos de graduação são: Seleção Seriada (Sasi); Sistema 

de Seleção Unificada (Sisu); Processo Seletivo para cursos de Licenciatura em Educação do 

Campo; Processo Seletivo para cursos de graduação a distância. 

A Sasi é o processo seletivo no qual o candidato é avaliado ao longo de três etapas 

consecutivas, uma ao final de cada série do Ensino Médio, sendo que a classificação resulta 

da soma das três avaliações. Ao final de cada etapa, o candidato tem acesso à nota obtida, 

oportunizando a avaliação do seu rendimento, redirecionamento dos seus estudos e definição 

de aptidões. Na Sasi, a escolha do curso pretendido é feita apenas na terceira etapa avaliativa. 

Nessa etapa, é considerada a nota do  Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

O sistema Sisu é gerenciado pelo Ministério da Educação e constitui o processo 

seletivo por meio do qual os candidatos são selecionados exclusivamente por meio da nota 

obtida  no Enem. 

O processo seletivo para cursos de Licenciatura em Educação do Campo é realizado 

anualmente e consiste na realização de uma prova que contempla os conteúdos referentes ao 

Ensino Médio e uma Redação. 

O processo seletivo para cursos de Graduação a Distância é realizado em três 

modalidades: pela utilização da nota do Enem; via processo seletivo próprio realizado por 

meio de prova de conteúdos referentes ao Ensino Médio e uma Redação; pela apresentação 

de comprovação de condição de professor da rede pública de ensino. 

A UFVJM oferta em seus cursos de graduação presenciais, no 1º semestre letivo 

anual, 50% das vagas para a Sasi, sendo o restante para o ingresso via Sisu, excetuando-se as 

vagas para o curso de Educação do Campo, cuja seleção é realizada em processo seletivo 

específico. Já no 2ª semestre letivo do ano, todas as vagas são destinadas aos estudantes para 

seleção via Sisu. 

   
Tabela 1 - Oferta de vagas em cursos presenciais da UFVJM. 

unidade/curso vag
as 

ingressant
es 

nº de 
alunos 

FACET       

QUÍMICA 60 31 

91 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 60 60 

244 
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unidade/curso vag
as 

ingressant
es 

nº de 
alunos 

FCA       

AGRONOMIA – DIAMANTINA 50 50 231 

ENGENHARIA FLORESTAL 50 46 258 

ZOOTECNIA – DIAMANTINA 50 45 195 

unidade/curso vag
as 

ingressant
es 

nº de 
alunos 

FCBS       

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 60 50 196 

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 44 40 128 

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 36 36 143 

ENFERMAGEM 30 30 154 

FARMÁCIA 60 54 248 

FISIOTERAPIA 60 60 308 

NUTRIÇÃO 50 50 204 

ODONTOLOGIA 60 60 297 

unidade/curso vag
as 

ingressant
es 

nº de 
alunos 

FIH       

CIÊNCIAS HUMANAS 60 35 58 
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HUMANIDADES - - 223 

GEOGRAFIA 70 54 121 

HISTÓRIA 80 48 141 

LETRAS 120 73 191 

PEDAGOGIA 80 80 239 

TURISMO 80 55 142 

LEC – CIÊNCIAS DA NATUREZA 30 26 88 

LEC – LINGUAGENS E CÓDIGOS 30 16 88 

unidade/curso vag
as 

ingressant
es 

nº de 
alunos 

FAMED       

MEDICINA – DIAMANTINA 60 60 368 

unidade/curso vag
as 

ingressant
es 

nº de 
alunos 

ICT       

CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DIAMANTINA 300 181 712 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 80 25 44 

ENGENHARIA GEOLÓGICA 80 19 41 

ENGENHARIA MECÂNICA 80 46 141 

ENGENHARIA QUÍMICA 60 40 95 



20 
 

unidade/curso vag
as 

ingressant
es 

nº de 
alunos 

FACSAE       

ADMINISTRAÇÃO 60 57 235 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 60 58 238 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 60 49 189 

MATEMÁTICA 60 44 111 

SERVIÇO SOCIAL 60 51 227 

unidade/curso vag
as 

ingressant
es 

nº de 
alunos 

ICET       

CIÊNCIA E TECNOLOGIA – TEÓFILO 
OTONI 

240 142 477 

ENGENHARIA CIVIL 80 62 137 

ENGENHARIA HÍDRICA 80 41 36 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 80 20 40 

unidade/curso vag
as 

ingressant
es 

nº de 
alunos 

FAMMUC       

MEDICINA – TEÓFILO OTONI 60 60 334 

unidade/curso vag
as 

ingressant
es 

nº de 
alunos 
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ICA       

AGRONOMIA – UNAÍ 50 47 201 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS - - 18 

ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 50 29 89 

MEDICINA VETERINÁRIA 50 47 245 

ZOOTECNIA – UNAÍ 50 39 80 

unidade/curso vag
as 

ingressant
es 

nº de 
alunos 

IECT       

CIÊNCIA E TECNOLOGIA - JANAÚBA 240 103 316 

ENGENHARIA FÍSICA 80 13 20 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 80 17 33 

ENGENHARIA DE MINAS 80 16 24 

    

  

  
Fonte: Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD/UFVJM 

  
  

Tabela 2 - Oferta de vagas em cursos a distância da UFVJM 
  

Oferta de 
vagas EaD 

Unidad
e 

Cursos Tur
no 

Vagas/An
o 
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Acadêm
ica 

Diretoria de 

Educação a 

Distância 

Administração 

Pública 

Física 

(Licenciatura) 

Matemática 

(Licenciatura) 

Química 

(Licenciatura) 

Pedgogia 

(Licenciatura) 

a Distância As vagas dos 

cursos EaD 

dependem de 

oferta pela 

CAPES 

Fonte: DEAD e PROGRAD/UFVJM 

  

  

A UFVJM reserva, em todos os processos seletivos para os cursos de graduação, 50% das 

vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, que são distribuídas entre candidatos com renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio, mensal ou não. O quantitativo dessa 

reserva de vagas é distribuído por cotas entre candidatos autodeclarados Pretos, Pardos e 

Indígenas, bem como para portadores e não portadores de deficiências. 

Ainda com a finalidade de ampliar a possibilidade de participação dos estudantes das 

escolas públicas nos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação, além da 

isenção da taxa de inscrição prevista na Lei nº 12.799/2013, a UFVJM concede 50% de 

isenção aos estudantes matriculados na rede pública de ensino e 100% aos candidatos cujas 

famílias estão cadastradas nos programas sociais, bastando a informação do Número de 

Identificação Social (NIS) válido. 

  

Tabela 2 - Número de discentes matriculados em cursos de graduação a distância no ano de 

2016 (2º semestre) – UFVJM 

  

curso nº de 
alunos 

DEAD   

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 252 
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FÍSICA 44 

MATEMÁTICA 135 

PEDAGOGIA 53 

QUÍMICA 136 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD/UFVJM 

 

  Visando preencher as vagas ociosas, a UFVJM promove semestralmente o Processo 

Seletivo de Vagas Remanescentes, considerando a nota obtida pelo estudante em uma das três 

últimas edições do Enem. Com isso, o estudante da UFVJM pode pleitear a mudança de curso, 

de campus ou de polo, no caso da Educação a Distância. Há ainda o processo de transferência 

externa e a Obtenção de Novo Título. A Pró-reitoria de Graduação apresentou proposta de 

melhoria para processo de seleção de vagas remanescentes nos conselhos correspondentes, com 

vistas à otimização do processo (de forma unificada) e com ampliação de edições do Enem para 

candidatura. 
   

2.2.6 Estratégias para acompanhamento docente e discente 

 

Por meio da Diretoria de Avaliação e Inovação (DAI), em específico a Divisão de 

Avaliação e Acompanhamento Docente e Discente (Avacom), estratégias para 

acompanhamento docente e discente serão elaboradas considerando instrumentos de avaliação 

interna e do processo de ensino e aprendizagem. 

 

A Avacom terá por finalidade avaliar o processo de ensino e aprendizagem por meio do 

Instrumento de Avaliação do Ensino (IAE) e demais instrumentos de avaliação, de forma 

quantitativa e qualitativa. A partir desta análise, a Avacom irá propor intervenções. Ainda, para 

garantir a efetivação das propostas sugeridas, pretende-se que a divisão: 

a) acompanhe os resultados do IAE, aplicado pelo menos duas vezes durante o mesmo período 

letivo; 

b) realize o acompanhamento docente e discente constante, por área do conhecimento, com 

emissão de relatórios semestrais. 

Com este constante acompanhamento, somado ao levantamento das taxas de retenção 

das unidades curriculares dos cursos e de evasão de cada unidade acadêmica e indicadores 

produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), informações relevantes serão obtidas e, então, será possível a elaboração de relatórios, 

proposições, orientações e encaminhamentos aos cursos, unidades acadêmicas, departamentos 

e aos órgão de deliberação superior da UFVJM, quando necessário. 

Desta forma, a Avacom irá coordenar uma política para melhoria dos indicadores de 

fluxo e de qualidade dos cursos de graduação da UFVJM, principalmente no que tange ao 

combate à retenção e à evasão. 
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2.2.7 Estratégias para combate à retenção e à evasão 

  

O acesso ao ensino superior foi democratizado no Brasil, com a expansão de cursos e 

vagas, como também pela utilização do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem para seleção 

e ingresso nas universidades. Soma-se a isso, os processos de seleção seriada adotados pelas 

universidades para ingresso, que permitem que os candidatos realizem o exame gradativamente 

e em etapas posteriores à conclusão de cada série do ensino médio. No caso da UFVJM, adota-

se a Sasi para a ocupação de 50% das vagas oferecidas para os cursos de graduação, que amplia 

as oportunidades de acesso dos estudantes das regiões de abrangência da instituição. 

Apesar de ampliar as oportunidades de acesso, a garantia de permanência e sucesso dos 

estudantes tem se traduzido em grande desafio institucional, uma vez que não se tem alcançado, 

ainda, o êxito esperado nos processos formativos. Mesmo com todos os esforços envidados, a 

retenção e a evasão têm sido uma das preocupações centrais nas universidades, o que requer a 

potencialização de medidas em âmbito institucional para garantia da permanência e 

desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes ingressantes.  

Estudos têm demonstrado que uma parcela significativa de estudantes desiste do curso 

superior nos primeiros anos do percurso acadêmico (CÂMARA et al, 2016; TEIXEIRA et al, 

2008). Entre os principais fatores apontados, destacam-se dificuldades de adaptação ao 

ambiente universitário (convívio com novas pessoas, metodologias e conteúdos diferenciados, 

estrutura da instituição) e defasagem na aprendizagem advinda da educação básica.  

Pode-se associar a esse contexto os impactos decorrentes do ingresso de estudantes 

muito jovens que deixam seus ambientes familiares e, não raras vezes, enfrentam desafios 

advindos da transição entre a adolescência e a vida adulta (estilos de aprendizagem, contexto 

educativo do ensino superior, autonomia-maturidade-liberdade). Dessa forma, as experiências 

vivenciadas pelos estudantes no primeiro ano do curso são fundamentais para sua permanência 

e sucesso na aprendizagem. 

O desenvolvimento de ações de combate à retenção e evasão torna-se fundamental para 

efetivação da garantia do direito à educação, todavia, requer a adoção de uma política 

institucional permanente que parta da investigação de suas causas, de modo a propor um plano 

de ações com foco na solução dos possíveis problemas detectados. A investigação das causas 

da retenção e evasão requer a criação de instrumentos específicos que possibilitem a análise 

quantitativa e qualitativa dos dados. Os resultados dessa análise possibilitarão à UFVJM 

potencializar as ações de combate à retenção e evasão já existentes e incrementar novas ações, 

com a participação dos diversos segmentos, em seus campi, unidades acadêmicas e cursos. 

Além da investigação das causas, a universidade deve priorizar o desenvolvimento de 

ações conjuntas entre as pró-reitorias acadêmicas, as unidades acadêmicas, as coordenações e 

órgãos colegiados no âmbito dos cursos, com foco no combate à retenção e evasão que 

agreguem: 

a)    estudos dos indicadores de fluxo e dos indicadores de qualidade dos cursos, decorrentes dos 

processos de avaliação externos e internos; 

b) criação e aplicação de inteligência artificial quanto à análise multicritérios a partir de dados 

de discentes que já evadiram ou foram retidos e dos discentes ingressantes, a fim de propor 

intervenções nos cursos antes que novas retenções e evasões ocorram; 

c) o desenvolvimento de programas, projetos e ações direcionados às necessidades apresentadas 

pelos estudantes, que incluam, entre outros: práticas de acolhimento e de reconhecimento do 

estilo de aprendizagem, apoio pedagógico e orientação aos discentes para sistematização de 

métodos de estudo; diálogo permanente sobre temas de interesse, estrutura e normas 
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institucionais, nivelamento e tutorias em conteúdos de áreas básicas, projetos de arte e cultura, 

entre outros. 

d) a manutenção e o custeio dos programas institucionais de apoio ao ensino e ao estudante, 

com acompanhamento e avaliação contínuos; 

e) a continuidade dos fóruns institucionais para discussão sobre a retenção e a evasão e o 

compartilhamento de experiências de ensino exitosas; 

f) a criação de um espaço virtual na página da Prograd para o Programa de Formação 

Pedagógica Docente, com o objetivo de dar publicidade e acesso a materiais das capacitações 

já realizadas em relação ao tema, bem como viabilizar o compartilhamento das experiências 

exitosas desenvolvidas pelos docentes da UFVJM. 

  

2.2.10 Atualização e inovação nos Projetos Pedagógicos de Curso 

  

As relações interpessoais ocorrem dentro de um contexto social que se modifica com o 

avanço do tempo. Esse cenário de mudanças se reproduz na esfera educacional. As maneiras de 

aprender, de ter acesso à informação, de interagir, levando em conta a conectividade digital, 

impõem uma nova organização dos projetos pedagógicos de curso. 

É importante destacar que a inovação pedagógica não está estritamente condicionada ao 

uso de tecnologias. Inovar práticas pedagógicas reside na implementação de metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem que vão ao encontro da relação que o estudante estabelece com 

o conhecimento. Nesse sentido, a abordagem metodológica deve privilegiar o processo de 

autoaprendizagem, em um contexto de aprendizagem significativa e colaborativa, pensando a 

formação de modo mais amplo, com o foco não apenas na aquisição de informações e técnicas 

para o exercício de uma profissão, mas também nas relações interpessoais, envolvendo 

comportamento e inteligência emocional. 

Ainda que não seja a única maneira de atualização e inovação nos projetos pedagógicos, 

a utilização de recursos das TICs consiste numa ferramenta importante no processo de ensino 

aprendizagem. Além disso, tem-se como possibilidade a inserção de 40% da carga horária total 

do curso na modalidade a distância, em cursos de graduação presenciais, diversificando a 

organização curricular. A seguir, apresentam-se tópicos para abordar este assunto: 

a) o uso das TICs no processo de ensino e aprendizagem; 

b) educação a distância nos cursos de graduação presenciais; 

c) uso de recursos cinematográficos; 

d) implementação de diferentes e diversas linguagens, de modo a garantir a pluralidade de 

formas de expressão dos saberes, dos afetos, das corporeidades. 

Compreende-se que as questões apontadas são fundamentais e devem fomentar 

discussões e proposições didático-pedagógicas no contexto de alteração de projetos 

pedagógicos de curso. 

  

2.2.10.1 O uso das TICs no processo de ensino e aprendizagem 

  

As tecnologias trouxeram intensas alterações no modo do ser humano se comunicar e 

se  relacionar com a informação Considera-se que até mesmo no modo de pensar. A partir dessas 

mudanças, surgiram estudantes com motivações e dinâmicas comportamentais muito 

diferentes. O acesso à informação se dá em tempo mínimo, de modo nunca antes 

experimentado, e o foco atencional volta-se cada vez menos para textos escritos e mais para 

imagens e animações (recursos audiovisuais). São estudantes com um perfil muito diverso dos 

anteriores, com potencialidades ainda pouco conhecidas. 
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Nessa perspectiva, os projetos pedagógicos/currículos devem considerar o perfil ainda 

incipiente dos estudantes que ingressam nos cursos de graduação nos dias atuais. A forma como 

o currículo se organiza e o modo como o professor interage com todos e com cada um, bem 

como o uso das diversas formas e metodologias de ensino e aprendizagem, interferem de 

maneira significativa na sua trajetória acadêmica. Sobre a correlação de metodologias ativas e 

uso das TICs, observa-se: 

 
A combinação de metodologias ativas com tecnologias digitais móveis é hoje 

estratégica para a inovação pedagógica. As tecnologias ampliam as possibilidades de 

pesquisa, autoria, comunicação e compartilhamento em rede, publicação, 

multiplicação de espaços e tempos; monitoram cada etapa do processo, tornam os 

resultados visíveis, os avanços e as dificuldades. As tecnologias digitais diluem, 

ampliam e redefinem a troca entre espaços formais e informais por meio de redes 

sociais e ambientes abertos de compartilhamento e autoria. (MORAN, 2018, p. 12). 

 

Sabe-se que a inserção de recursos tecnológicos nas práticas pedagógicas, somente, não 

consiste em uma inovação. É necessário um planejamento e aprofundamento na ciência e na 

prática pedagógica, pois a inovação surge quando se cria uma dinâmica de trabalho que permita 

auferir benefícios nos processos estabelecidos e, com base nisso, mudar as estratégias ou 

consolidá-los. Isso nos conduz à busca de metodologias e formas de interação pedagógica que 

possibilitem obter resultados, tendo em vista tanto o aprendizado quanto o desenvolvimento 

integral do estudante.  

Outro aspecto importante relacionado à utilização de tecnologias educacionais é seu 

impacto na formação do profissional egresso. Gradativamente, novas dinâmicas de trabalho 

emergem na esfera social. Há o surgimento de novas ferramentas e instrumentos, bem como a 

exigência de atitudes comportamentais multifacetadas, postura profissional flexível e 

capacidade de aprendizagem constante. As relações interpessoais também estão permeadas pela 

tecnologia, favorecendo o trabalho em equipe e a construção de conhecimento compartilhado. 

  

2.2.10.2 Educação a distância nos cursos de graduação presenciais 

  

A Educação a Distância representa uma possibilidade no contexto do ensino presencial. 

É uma variação que permite ao estudante o exercício de sua autonomia, sobretudo, quanto ao 

espaço e tempo das atividades de ensino e aprendizagem. Nos termos da Portaria MEC nº 

2.117/2019[1], em seu Art. 2º: As IES[2] poderão introduzir a oferta de carga horária na 

modalidade  EaD, na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação 

presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso. 

É uma decisão autônoma dos cursos de graduação presenciais o estabelecimento do 

percentual (até 40%) de carga horária a distância. Destaca-se que a inserção de carga horária na 

modalidade EaD pressupõe um movimento de reorganização didático-pedagógica e curricular. 

Essa ação requer a inclusão de métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o 

uso integrado de Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs e material didático 

específico, para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como para a mediação de 

docentes, tutores e profissionais da educação, com formação e qualificação em nível compatível 

com o previsto no PPC e no plano de ensino das unidades curriculares. 

O avanço das tecnologias têm exigido do ensino superior uma nova configuração. Com 

variados meios de acesso à informação, surge a necessidade de inovação com foco na 

construção de conhecimento. Neste contexto, a prática docente está fundamentada na 

mediação/facilitação, visando engajar os estudantes  para que sejam agentes de sua trajetória 

formativa. 
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2.2.11 Programas e projetos de ensino 

  

Os programas e projetos de ensino desenvolvidos na Universidade têm como objetivo 

contribuir com a formação do estudante por meio da realização de ações que estimulem o seu 

engajamento na vida acadêmica, o envolvimento e a vivência de experiências teórico-práticas 

que coadunem para a permanência no curso e para o êxito acadêmico. 

No âmbito do ensino de graduação são desenvolvidos diversos programas de apoio à 

formação do estudante e ao ensino, que além de enriquecer a sua formação, visam  contribuir 

para a redução das taxas de retenção e evasão nos cursos de graduação. Entre os principais 

programas, fomentados com recursos externos e internos, destacam-se: 

I o Programa de Monitoria, um programa fomentado com recursos institucionais, que visa 

proporcionar aos estudantes a participação efetiva e dinâmica em atividades acadêmicas de 

ensino, no âmbito de unidade curricular, sob a supervisão direta do docente responsável. 

II o Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PROAE), um programa fomentado com 

recursos institucionais, que tem como objetivos:  

i) incentivar o estudo e a apresentação de propostas visando o aprimoramento das condições de 

oferta do ensino de graduação da UFVJM;  

ii) ampliar a participação dos alunos de graduação no processo educacional, nas atividades 

relativas ao ensino e na vida acadêmica da Universidade;  

iii) estimular a iniciação à pesquisa no ensino e o desenvolvimento de habilidades relacionadas 

a esta atividade;  

iv) contribuir com a dinamização do processo de ensino, sua relação com o conhecimento e 

com a produção de aprendizagens; e  

iv) promover a socialização de experiências em práticas de ensino na Instituição. 

III o Programa de Educação Tutorial (PET), desenvolvido por grupos de estudantes sob a tutoria 

de um docente, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Tem como objetivo oportunizar aos estudantes a vivência de experiências 

extracurriculares que visam a sua formação global e complementam a sua formação acadêmica. 

O PET é fomentado com recursos da CAPES, com oferta de para os estudantes participantes. 

IV o Programa de Bolsas Iniciação à Docência (PIBID), que oferece bolsas de iniciação à 

docência aos estudantes de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas, 

promovendo a sua aproximação e vivência do contexto escolar, bem como a articulação entre 

a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. 

V o Programa de Residência Pedagógica (RP), uma das ações que integram a Política Nacional 

de Formação de Professores e pretende induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos 

cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a 

partir da segunda metade de seu curso. O programa é fomentado com recursos da CAPES e 

oferece bolsas aos estudantes participantes. 

Os programas PIBID, RP e PET são fomentados com recursos da CAPES e, portanto, 

estão sujeitos à legislação externa. Todavia, a monitoria e o PROAE são fomentados com 

recursos institucionais e, portanto, estão sujeitos às resoluções internas. Assim, deve-se destacar 

a importância de manter atualizada as resoluções dos programas institucionais, a fim de que 

seja  possível não somente atender os desafios atuais do ensino de graduação, mas também 

permita um acompanhamento/monitoramento mais efetivo pela PROGRAD. 

Considerando a relevância dos Programas de Ensino para a formação dos estudantes, 

sendo propulsores da sua permanência e da conclusão dos cursos de graduação, a perspectiva é 

de que sejam mantidos, com constante acompanhamento e monitoramento pela Pró-Reitoria de 

Graduação, a fim de avaliar os seus impactos e benefícios para o processo de ensino e de 
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aprendizagem. Nesse sentido, a reestruturação da Pró-reitoria de Graduação é fundamental para 

a efetivação desse acompanhamento/monitoramento. 

  

2.2.12 Política de estágio  

  

A educação superior traz como uma de suas finalidades precípuas, a formação de 

profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, que estejam aptos para a inserção em setores 

ocupacionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. 

Conforme estabelecido na  Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio é o ato 

educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação 

para o trabalho produtivo do estudante. O estágio deve integrar o itinerário formativo do 

educando, conforme diretrizes do projeto pedagógico do curso. 

A Universidade, enquanto lócus privilegiado dessa formação, deve primar por um 

ensino pautado na articulação teoria-prática, promovendo a inserção gradativa dos estudantes 

nos campos da prática profissional, configurando desse modo, seu forte vínculo com o mundo 

do trabalho. 

Nesse sentido, as vivências práticas no ambiente de trabalho devem permear a formação 

e o preparo para o exercício das profissões na UFVJM, desde o início do curso, possibilitando 

ao estudante o conhecimento sobre os problemas e desafios da realidade profissional, bem como 

sobre os avanços ocorridos nas diferentes áreas. No campo dos estágios e/ou práticas 

profissionais, os estudantes devem ser permanentemente estimulados à reflexão crítica, à 

pesquisa, ao trabalho em equipe e à construção de soluções conjuntas para os problemas 

encontrados, de modo a agregar a experiência necessária para a atuação competente, 

responsável e proativa. 

Com base nessas orientações, a política de estágios da UFVJM abrangerá os seguintes 

eixos: 

1 valorização da integração teoria-prática, da práxis reflexiva e da inserção gradativa dos 

estudantes nos campos da prática profissional, viabilizadas por meio da organização e execução 

dos currículos dos cursos de graduação, observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

pertinentes; 

2 previsão de orientações e procedimentos para os estágios obrigatórios e não obrigatórios nos 

Projetos Pedagógicos dos cursos; 

3 atualização das normas que regem os estágios obrigatórios e não obrigatórios na  UFVJM e 

reestruturação da página eletrônica da Pró-reitoria de Graduação, relativa ao estágio; 

4 criação de Central/Núcleos de Estágios no âmbito de cada Unidade Acadêmica, composto por 

coordenadores, orientadores de estágio e servidores técnico-administrativos, com o objetivo de 

organizar os processos administrativos e pedagógicos dos estágios obrigatórios e não 

obrigatórios, de acordo com as legislações vigentes, bem como orientar e acompanhar os 

estágios; 

5 criação de ferramentas para acompanhamento de estágios no Sistema e-Campus; 

6 ampliação das oportunidades de estágio nas diversas áreas de formação oferecidas pela 

UFVJM, por meio da articulação com empresas e instituições públicas e privadas da sociedade; 

7 ampliação da celebração de convênios, quando requeridos, firmando parcerias com empresas 

e instituições públicas e privadas da sociedade, para realização de estágios pelos estudantes da 

UFVJM; 

8 investimento na implementação e adequação dos laboratórios de práticas profissionais 

vinculados aos cursos dos Institutos/Faculdades: (ICA, FCA), propiciando aos estudantes as 

vivências práticas para consolidação da formação acadêmica. 
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2.2.13 Avaliação do ensino de graduação 

  

O instrumento de avaliação de avaliação (IAE) é uma das ferramentas internas da 

UFVJM para avaliar o ensino e as condições da oferta dos cursos de graduação. É uma 

ferramenta eletrônica vinculada ao sistema de gestão acadêmica da universidade, preenchida 

semestralmente pelos discentes e docentes dos cursos de graduação. Da maneira como foi 

concebido, o IAE é composto pela Autoavaliação discente e a avaliação do docente, a 

Autoavaliação do docente, a Avaliação da infraestrutura física, serviços e dinâmica 

administrativa da UFVJM. 

A UFVJM implantou o IAE no ano de 2010, conforme Resolução Consepe nº 13/2010, 

com o objetivo de identificar as condições de ensino e de oferta dos cursos de graduação, com 

vistas à implementação de ações para a elevação de sua qualidade. Desde a sua implantação, o 

IAE passou por algumas modificações ao longo do processo de avaliação, visando aprimorar o 

instrumento para atender às necessidades identificadas, incluindo, também, a avaliação da pós-

graduação. As modificações foram aprovadas por meio das Resoluções Consepe nºs 22/2014 e 

63/2017. 

Alguns resultados importantes já foram identificados por meio do IAE, como questões 

referentes às condições do ensino e as condições da infraestrutura de cada curso, emergindo 

aspectos importantes como a diferença das demandas  de um dos campus da Universidade, 

devido às suas necessidades de estruturação. Assim, o IAE possibilita acompanhar e avaliar a 

qualidade do ensino e a qualidade dos cursos oferecidos pela UFVJM, especificamente, no que 

concerne às questões pedagógicas relacionadas à oferta das unidades curriculares, as condições 

de oferta e de infraestrutura dos cursos. Outros dados importantes emergem dos instrumentos 

de autoavaliação do estudante e dos docentes, fornecendo subsídios para a intervenção 

direcionada às necessidades identificadas no processo de avaliação. Nesse contexto, os 

resultados dos dados do IAE permitem que os gestores, coordenadores e a comunidade 

acadêmica identifiquem os obstáculos e desafios apresentados, bem como as experiências 

exitosas e, assim, planejem as ações para alcançar os objetivos Institucionais. 

Apesar da importância que o IAE tem desempenhado até o momento, faz-se necessário 

estabelecer uma nova perspectiva para o IAE, incorporando adequações que permitam a 

avaliação contínua do processo ensino-aprendizagem, de forma a atender os desafios atuais da 

sala de aula. Neste sentido, é de extrema importância a criação de um IAE voltado 

exclusivamente para a graduação e que possibilite, por exemplo, a aplicação de duas avaliações 

no semestre: uma avaliação no meio e outra ao final do semestre letivo. Nesta perspectiva, é 

possível que uma avaliação de meio de semestre forneça insumos para docentes e 

coordenadores de curso efetuarem ações antes do término do semestre, a fim de reduzir as taxas 

de retenção e evasão nos seus respectivos cursos. Não obstante, alguns desafios prementes com 

relação ao IAE, se colocam à Instituição: 

I implementar no Sistema de Gestão Acadêmica, o último IAE aprovado pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

II estimular e ampliar a participação efetiva dos estudantes no processo de avaliação do ensino, 

para que os dados reflitam a realidade; 

III estimular a análise dos resultados pelos órgãos colegiados com envolvimento e participação 

dos discentes, docentes e técnicos-administrativos, no âmbito dos cursos; e 

IV acompanhar os planos de melhoria das ações pedagógicas e administrativas e avaliar seus 

impactos na promoção da qualidade do ensino. 
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Por fim, deve-se destacar que o processo de avaliação é imprescindível à melhoria da 

qualidade do ensino superior, todavia, para ser eficiente requer envolvimento e participação da 

comunidade interna (discentes, docentes e técnicos-administrativos), desenvolvimento do 

sentimento de pertença e (co)responsabilização pelos resultados, bem como pela proposição 

dos planos de melhoria, a partir dos indicadores desse processo. 

  

2.2.14 Política da educação a distância 

  

A Diretoria de Educação Aberta e a Distância (Dead), em atendimento ao decreto 9.057, 

de 25 de maio de 2017, é dotada de uma estrutura  credenciada para a oferta de cursos na 

modalidade a distância. Diante de tal credenciamento institucional, segundo Resolução Consu 

nº 11, de 1º de abril de 2011, que aprova o seu  Regimento Interno, legitima-a como  responsável 

institucional pela pela administração, coordenação didático-pedagógica e oferecimento de 

programas, cursos e projetos de Educação Aberta e a Distância da UFVJM. 

Tendo em vista o atendimento de suas atribuições legais, a Dead desenvolve ações, 

tomando-se como referencial: 

I promover a articulação, a mobilização e o envolvimento da comunidade acadêmica em ações 

de EAD, em especial, divulgando para as unidades acadêmicas e demais órgãos interessados da 

UFVJM, informações sobre programas, projetos, eventos, editais e atos congêneres; 

II prestar assessoria às ações de EAD, no âmbito da UFVJM, inclusive, quando solicitado, 

emitindo parecer a respeito; 

III incentivar a produção do conhecimento em EAD; 

IV promover atividades de ensino nos níveis de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu, bem como de extensão, na modalidade a distância; 

V promover e/ou apoiar seminários, congressos, encontros e outros eventos com a finalidade 

de propiciar o aprimoramento de docentes, especialistas e alunos, na área de educação a 

distância; 

VI  prestar serviços de consultoria e assessoria a outras instituições de ensino superior, escolas 

de educação infantil e de ensino fundamental e médio, e outros órgãos ligados ao ensino; 

VII manter intercâmbio com instituições brasileiras e estrangeiras, ligadas à formação de 

docentes e especialistas na modalidade EAD, à pesquisa e prestação de serviços bem como à 

divulgação do conhecimento produzido na área. 

Diante a tais pressupostos legais, desenvolve políticas de apoio e incentivo ao 

planejamento, desenvolvimento e avaliação de programas e projetos, cujo formato tenha como 

respaldo ações peculiares a cursos na modalidade a distância e que estejam em consonância 

com as definições, princípios, diretrizes e critérios recomendados pelos Referenciais de 

Qualidade para Cursos Superiores a Distância (2007), aliado às demandas específicas oriundas 

dos órgãos responsáveis pelo fomento necessário à implantação dos cursos em tal modalidade 

de ensino: fomentos governamentais e não governamentais. 

Diante de sua natureza, os programas e projetos de interesse da Dead alinham-se com 

as políticas públicas nacionais, em especial, com demandas de formação indicadas no Plano 

Nacional de Educação (PNE), Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional- LDB/1996, 

com Plano de Ações Articuladas- PAR, com os Planos Municipais de Educação dos Municípios 

mantenedores dos polos de apoio presencial aprovados pela Capes, e o decreto 9.057, de 25 de 

maio de 2017, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

A Dead se responsabiliza institucionalmente pela oferta de cursos que visam à formação 

inicial e continuada, podendo ofertar  nas áreas de licenciatura, bacharelado, tecnólogo  e 
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especialização lato sensu, aperfeiçoamentos e cursos de curta duração. Para o desenvolvimento 

de tais ações, ampara-se na importância da interface entre as políticas de ensino, extensão e 

pesquisa.  

A Dead possui expectativa de ampliação do número de polos e cursos de graduação e 

pós-graduação. 

 

2.2.14.1 Avaliação da educação a distância 

  

Entende-se educação a distância, segundo decreto 9.057, de 25 de maio de 2017,  como 

a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 

com pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 

outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que 

estejam em lugares e tempos diversos. 

Em consonância com tais pressupostos, a Diretoria de Educação Aberta e a Distância 

oportuniza a criação, a oferta e o desenvolvimento de cursos a distância com observância à 

legislação em vigor e as normas específicas expedidas pelo Ministério da Educação e, ainda, o 

arcabouço legal instituído pelos órgãos colegiados da UFVJM. 

Diante do exposto, os cursos ofertados pela Dead, no que se refere ao processo de 

avaliação, tem como embasamento legal os princípios estruturantes no decreto 9.057,  de 25 de 

maio de 2017, art. 4º, que prevê a realização de atividades presenciais, como tutorias, 

avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas nos 

projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso, realizadas na 

sede da instituição de ensino, nos polos de educação a distância ou em ambiente profissional, 

conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Faz-se mister indicar ainda o arcabouço legal oriundo dos referenciais curriculares para 

cursos de Ensino Superior na Modalidade a Distância (2007), em que  a avaliação deverá levar 

em conta duas dimensões que devem ser contempladas na proposta de avaliação de um projeto 

de educação a distância: a que diz respeito ao processo de aprendizagem e a que se refere à 

avaliação institucional.  

A primeira deve contemplar a articulação de mecanismos que promovam o permanente 

acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar eventuais dificuldades na 

aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de ensino e aprendizagem. Nesse ponto, é 

importante destacar o disposto no Decreto 5.622, de 19/12/2005, que estabelece obrigatoriedade 

e prevalência das avaliações presenciais sobre outras formas de avaliação. A segunda refere-se 

à organização institucional que devem planejar e implementar sistemas de avaliação 

institucional, incluindo ouvidoria, que produzam efetivas melhorias de qualidade nas condições 

de oferta dos cursos e no processo pedagógico. 

  
 2.2.16 Política de Egressos 

  

Tomando como referência uma das finalidades da educação superior, qual seja, a de 

formar profissionais para as diferentes áreas de conhecimento, que estejam aptos para a inserção 

em setores de trabalho, bem como para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, a universidade tem como um de seus objetivos, compreender como os egressos dos 

seus cursos de graduação e de pós-graduação realizam essa trajetória profissional. 

Nesse sentido, conhecer a história de vida dos seus ex-alunos, tanto no que tange à 

continuidade de estudos após a conclusão do ensino superior, quanto à inserção profissional e 
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trajetória no mercado de trabalho, constitui um importante mecanismo para a UFVJM. 

Significa, sobretudo, reconhecer a importância da participação e percepção dos egressos sobre 

a formação profissional obtida e a sua relação com as exigências do mundo do trabalho, 

trazendo contribuições e novas perspectivas ao processo formativo desenvolvido pela 

Universidade. Alia-se a isso, o interesse da Universidade em manter um forte vínculo com seus 

egressos, oferecendo também, oportunidades de formação continuada e de aprimoramento 

profissional. 

Para tanto, a UFVJM necessita criar canais permanentes de diálogo com seus ex-alunos, 

ampliando as oportunidades para a sua participação, de modo a manter atualizadas as 

informações sobre aspectos das dimensões formativa e profissional. Nessa perspectiva, faz-se 

necessário institucionalizar a pesquisa de acompanhamento dos egressos, ferramenta essencial 

para o levantamento de informações relevantes, cujos dados viabilizem o estudo comparativo 

entre essas dimensões, trazendo indicadores que servirão de subsídios para planejar ações 

direcionadas ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos de graduação e dos programas de pós-

graduação. 

A Política de egressos deve priorizar o desenvolvimento das seguintes ações: 

a)     criação e organização do Portal de egressos na página da UFVJM, possibilitando o acesso 

dos seus egressos, a realização de cadastro e a resposta ao instrumento de pesquisa; 

b)   criação do instrumento de pesquisa único, que inclua aspectos relacionados à graduação e a 

pós-graduação; 

c)    disponibilização de links para acesso a informações referentes aos concluintes da graduação 

e da pós graduação; 

d)     disponibilização de links para divulgação dos programas de pós-graduação, cursos e outros 

eventos de formação profissional promovidos pela UFVJM; 

e)   disponibilização de espaço para inserção de depoimentos pelos egressos; 

f)      disponibilização de resultados das pesquisas, bem como de relatórios descritivos dos estudos 

e análises realizadas; 

g)      promocão de eventos Institucionais que integrem os egressos e favoreçam a disseminação 

de experiências profissioanis. 
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4 DIRETRIZES PARA A FORMULAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA 

UNIVERSIDADE 

  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) foi instituído por meio 

da lei 10.861, de 14 de abril de 2004 (lei do Sinaes), “com o objetivo de assegurar processo 

nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do 

desempenho acadêmico”. O Sistema é formado por três componentes: i) Avaliação das 

Instituições; ii) Avaliação dos Cursos de Graduação e iii) Avaliação do Desempenho dos 

Estudantes. Tais componentes estão descritas nos arts 3°, 4° e 5° da lei do Sinaes. 

Com relação às avaliações das instituições e dos cursos de graduação, a página do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) nos traz o seguinte: 

  
A avaliação institucional ocorre para que as instituições possam ser credenciadas ou 

recredenciadas, conforme decisão da Seres/MEC, tendo como referencial básico o 

resultado da avaliação in loco. A avaliação de curso ocorre para que cursos de 

graduação possam ser autorizados, reconhecidos, ter a renovação de reconhecimento 

conferida ou ainda a transformação de organização acadêmica, conforme decisão da 

Seres/MEC, tendo como referencial básico o resultado da avaliação in loco (INEP, 

2021). 

  

  

Ainda, segundo o INEP, as avaliações são orientadas por instrumentos de avaliação, 

conforme descrito a seguir: 

  
As avaliações são orientadas por Instrumentos de Avaliação Institucional Externa 

(IAIE) ou por Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação (IACG), que 

objetivam retratar, de forma fidedigna, os objetos de avaliação que integram cada 

instrumento, contribuindo para a tomada de decisão de Estado em políticas públicas, 

a informação da sociedade e o fomento da melhoria da qualidade da educação superior 

no país. 

  

Atualmente, o instrumento de avaliação institucional externa é organizado em 5 (cinco) 

eixos avaliativos: I) Planejamento e Avaliação Institucional, II) Desenvolvimento Institucional, 

III) Políticas Acadêmicas, IV) Políticas de Gestão e V) Infraestrutura. Cada um dos eixos é 

composto por uma série de indicadores que apresentam tanto os elementos de avaliação quanto 

os respectivos critérios para sua análise, verificação e atribuição de conceito para o respectivo 

indicador. Já o instrumento de avaliação dos cursos de graduação4 é organizado em 3 (três) 

dimensões: I) Organização Didático-Pedagógica; II) Corpo Docente e Tutorial e III) 

Infraestrutura. Por sua vez, estas dimensões são compostas por indicadores que, assim como os 

indicadores da avaliação institucional, apresentam tanto os elementos de avaliação quanto os 

respectivos critérios para sua análise, verificação e atribuição de conceito. 

         A lei do Sinaes, em seu art. 5°, estabelece o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (Enade) como ferramenta para avaliação do desempenho dos estudantes. De acordo 

com o INEP (2021), tal exame 

  
avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da 

formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à 

realidade brasileira e mundial. 
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Ainda, destaca-se que o Enade é utilizado como insumo para o cálculo dos Indicadores 

de Qualidade da Educação Superior[4]. Segundo o INEP (2021), 

  
Os Indicadores de Qualidade da Educação Superior são importantes instrumentos 

de avaliação da educação superior brasileira. Expressos em escala contínua e em 

cinco níveis, têm relação direta com o Ciclo Avaliativo do Enade, que determina as 

áreas de avaliação e os cursos a elas vinculados. 

O Ciclo Avaliativo do Enade compreende a avaliação periódica de cursos de 

graduação, com referência nos resultados trienais de desempenho de estudantes (grifo 

nosso). 

  

Além dos indicadores de qualidade, o INEP define os Indicadores de Fluxo da Educação 

Superior. Segundo o INEP (2021), estes indicadores de fluxo são 

  
produzidos a partir das informações coletadas pelo Censo da Educação Superior, tendo 

como forma de análise o acompanhamento longitudinal em uma trajetória cronológica 

dos estudantes quando ingressam em um curso de graduação até a sua saída, seja por 

meio da conclusão ou da desistência do curso. 

  

Conforme destacado pelo INEP (2021), os indicadores de fluxo “tem como unidade de 

análise o curso de graduação, abrangendo três dimensões principais do vínculo do estudante 

ao curso: permanência, desistência e conclusão”. Conforme destacado pelo INEP (2021), os 

indicadores de fluxo podem subsidiar “discussões acerca da eficácia do sistema de ensino 

superior, principalmente quanto à capacidade deste para formar pessoas”. 

Com relação à metodologia1 para o cálculo dos indicadores, deve-se ressaltar que apesar 

da influência significativa dos cursos de graduação sobre os resultados, os cursos de pós-

graduação contribuem com o resultado final de alguns desses indicadores. Por exemplo, o 

indicador de qualidade definido como Índice Geral de Cursos (IGC) leva em conta a “média 

dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)”. Dessa forma, a 

instituição deve estar atenta aos critérios utilizados pela Capes para avaliação dos seus cursos 

de pós-graduação. 

A pós-graduação brasileira passa por avaliações periódicas a fim de que seja assegurada 

a qualidade dos cursos de Mestrado e Doutorado oferecidos no país. De acordo com as 

informações disponíveis no site da Capes2, a “certificação da qualidade da pós-graduação 

brasileira é referência para a distribuição de bolsas e recursos para o fomento à pesquisa”. Além 

disso, o processo de avaliação permite “identificação de assimetrias regionais e de áreas 

estratégicas do conhecimento no Sistema Nacional de Pós-Graduação para orientar ações de 

indução na criação e expansão de programas de pós-graduação no território nacional”.  

 De acordo com a Capes, o sistema de avaliação da pós-graduação pode ser dividido em 

dois processos distintos, a saber: Entrada e Permanência. O primeiro processo é dedicado à 

avaliação de propostas de cursos novos, mas o segundo, destina-se à avaliação periódica dos 

cursos de pós-graduação, a fim de certificar (ou não) o funcionamento do curso. A partir da 

 
1 Para os indicadores de fluxo, vide: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-fluxo-da-educacao-superior. 
 Para os indicadores de qualidade vide https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-
estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior 
2  A plataforma pode ser acessada por meio do endereço 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.xhtml 
 

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-fluxo-da-educacao-superior
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-fluxo-da-educacao-superior
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Resolução n° 5, de 11 de dezembro de 2014 do Conselho Superior da Capes3, a avaliação da 

pós-graduação brasileira passou a ser quadrienal. Nesta mesma resolução, ficou definido que a 

primeira avaliação quadrienal ocorreria no ano de 2017, versando sobre os dados relativos aos 

anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 dos programas de pós-graduação. Já a segunda avaliação 

quadrienal, correspondendo aos dados relativos aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 está 

prevista para 2021. Vale ressaltar que a avaliação de um programa de pós-graduação é realizada 

por uma “área de avaliação”, correspondente a área do conhecimento no qual o programa está 

inserido e, por sua vez, cada área possui critérios definidos em documentos específicos para 

atribuição da nota ao programa. De acordo com a Capes4,  

 

 
[...] os Documentos de Área são referência para os processos avaliativos, tanto na 

elaboração e submissão de propostas de cursos novos quanto na avaliação quadrienal 

dos cursos em funcionamento. Neles estão descritos o estado atual, as características 

e as perspectivas, assim como os quesitos considerados prioritários na avaliação dos 

programas de pós-graduação pertencentes a cada uma das 49 áreas de avaliação. Em 

conjunto com as Fichas de Avaliação e os Relatórios de Avaliação, os Documentos 

de Área constituem o trinômio que expressa os processos e os resultados da Avaliação 

Quadrienal. 

 

 

Com relação aos resultados da última avaliação quadrienal disponível (2013 - 2016), 

vê-se que a grande maioria dos cursos de pós-graduação da UFVJM possui nota 3, o que 

corresponderia a um padrão mínimo de qualidade. Consequentemente, este resultado impacta 

negativamente o IGC da UFVJM. Assim, sugere-se que as diretrizes para a formulação de 

indicadores de desempenho da UFVJM englobem os aspectos avaliativos da graduação e da 

pós-graduação. 

Diante do exposto, constata-se que o INEP estabelece métricas para avaliação da 

educação superior no âmbito nacional, como consequência da lei do Sinaes. Destaca-se ainda 

que as IES estão sujeitas a tais avaliações e que os resultados dessas avaliações são utilizados 

como referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior pelo 

órgão competente. Assim, tendo em vista a importância da métrica estabelecida pelo INEP, 

sugere-se a metodologia do INEP como diretriz para formulação de indicadores de desempenho 

para a UFVJM. Neste sentido, propõe-se o seguinte: 

 

1. Incorporação dos instrumentos de avaliação do INEP na sistemática de avaliação interna 

feita pela Comissão Própria de Avaliação; 

2. Incorporação dos indicadores de qualidade da educação superior na sistemática de 

avaliação interna feita pela CPA; 

3. Incorporação dos indicadores de fluxo da educação superior na sistemática de avaliação 

interna feita pela CPA;  

4. Incorporação dos critérios avaliativos da CAPES para os programas de pós-graduação 

pela CPA. 

 

 
3  https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-
avaliacao/avaliacao-o-que-e/sobre-a-avaliacao-conceitos-processos-e-normas/conceito-avaliacao 
 
4 Fonte: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-
avaliacao/avaliacao-o-que-e/sobre-a-avaliacao-conceitos-processos-e-normas/conceito-avaliacao 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/avaliacao/consultaFichaAvaliacao.jsf
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5 AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL  

 

A Avaliação do Projeto Pedagógico Institucional será permanente, contínua e 

contemplará suas interações com o Planejamento Estratégico da Instituição e com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

Os docentes, os discentes, os servidores técnico-administrativos e a comunidade externa 

são atores no processo de avaliação deste PPI. 

O processo de avaliação será contínuo e realizado sob a coordenação da Pró-reitoria de 

Graduação. Obedecerá aos princípios da transparência, com os resultados deste processo 

disponibilizados em diferentes meios de comunicação. 

 A Avaliação do Projeto Pedagógico Institucional deverá referenciar-se nos macros 

objetivos estratégicos da UFVJM, relacionando-os às dimensões vinculadas à sua Missão, à sua 

Visão, aos seus Valores e aos seus Objetivos, bem como à perspectiva científica, cultural e 

pedagógica, de responsabilidade social, de comunicação com a sociedade, de gestão de pessoas, 

de organização e de gestão institucional, de infra-estrutura física e recursos de apoio, de política 

de atendimento aos estudantes e sua sustentabilidade financeira. 
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[1] A Portaria MEC nº 2.117, de 06 de dezembro de 2019 é a legislação vigente sobre o assunto. 

[2] Instituições de Ensino Superior 

[3]Aqui, nos referimos aos instrumentos de avaliação vigentes no momento da redação deste 

texto (ago/2021). Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-

exames-educacionais/avaliacao-in-loco/instrumentos-de-avaliacao 

[4]Atualmente, os indicadores de qualidade são os seguintes: a) Conceito Enade, b) Índice de 

Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), c) Conceito Preliminar de 

Curso (CPC), d) Índice Geral de Cursos (IGC), e) Índice Geral de Cursos (IGC). Informações 

detalhadas sobre estes indicadores podem ser encontradas em https://www.gov.br/inep/pt-

br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-

educacao-superior 

 

  

  

  

 

 

 


