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Breve passeio sobre a avaliação do
Ensino Superior
Breve passeio sobre a avaliação do
Ensino Superior

 PAIUB (Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras), em 1993.

 Em 1995, por imposição política e desconsiderando todo o caminhar democrático e
participativo que caracterizou a implantação do PAIUB, foi implantado o Exame Nacional
de Cursos – ENC, vulgarmente chamado de Provão. Esta iniciativa foi considerada um
retrocesso, pois estabeleceu uma visão simplista e reducionista do ensino superior, uma vez
que intencionava avaliar e aferir a qualidade dos cursos de graduação utilizando
unicamente um teste de conhecimentos aplicado aos alunos concluintes.

 O ENC vigorou até 2003, momento em que se iniciaram novas discussões sobre o processo
avaliativo do ensino superior.

 Lei nº 10.861/2004 (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES).
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Projeto Pedagógico de Curso - PPCProjeto Pedagógico de Curso - PPC

Fundamenta-se:
 LDB (Lei no 9.394/96)
 Parecer CNE/CES no 67/2003 – Estabelece os referenciais para as

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.
 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso (quando houver)
Outras legislações correlatas
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Documentos considerados na avaliação
dos cursos de graduação – in loco
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Estrutura CurricularEstrutura Curricular

A organização curricular, definida no PPC,
deve apresentar o percurso formativo que o
curso vai oferecer aos discentes para
chegar ao que se pretende.
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Estrutura CurricularEstrutura Curricular

É muito importante que na definição dos
conteúdos dos componentes curriculares eleitos
pelo curso, nas metodologias de ensino e de
aprendizagem e nas formas de acompanhar a
avaliar a aprendizagem estejam presentes
elementos postos nos princípios norteadores, nos
objetivos do curso e no contexto educacional
apresentado no PPC.

É muito importante que na definição dos
conteúdos dos componentes curriculares eleitos
pelo curso, nas metodologias de ensino e de
aprendizagem e nas formas de acompanhar a
avaliar a aprendizagem estejam presentes
elementos postos nos princípios norteadores, nos
objetivos do curso e no contexto educacional
apresentado no PPC.



Estrutura CurricularEstrutura Curricular

O texto deve não apenas mencionar os aspectos requeridos no
indicador 1.5 do IACG (flexibilidade, interdisciplinaridade,
acessibilidade plena, compatibilidade da carga horária total (em
horas), articulação da teoria com a prática e, nos casos de cursos
a distância, mecanismos de familiarização com essa modalidade),
mas mostrar como estão presentes no Projeto Pedagógico. Por
exemplo, quando mencionar o aspecto da flexibilidade, é
importante apresentar os pontos da estrutura curricular que
justificam essa característica. Ressalte-se que a presença excessiva
de componentes curriculares com pré-requisitos e um grande
percentual de componentes obrigatórios na carga horária total do
curso são elementos que caracterizam um currículo rígido.
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Quais seriam os pontos a serem
observados para avaliar o PPC?
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Documento Orientador para a
elaboração/reformulação do PPC
Documento Orientador para a
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Documento elaborado pela PROGRAD/COPAC
para auxiliar os cursos de graduação na
elaboração ou atualização do PPC.
Contém: informações gerais, modelo de PPC,

checklist para revisão  do PPC e lista de
documentos necessários.
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