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RESUMO 

Esta dissertação tem como ponto central a avaliação de cursos de graduação presenciais e a distância 
efetuada pelo Inep/MEC. Dada a complexidade do sistema educacional e seus inúmeros desafios na 
atualidade, particularmente no que tange à qualidade dos cursos de graduação, recorrer a práticas que 
propiciam melhor gerenciar o conhecimento institucional torna-se uma ação relevante para as IES. 
Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa foi sugerir práticas de gestão do conhecimento para 
auxiliar as IES a atenderem as exigências do instrumento de avaliação para reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos de graduação presencial e a distância do Inep/MEC. No que 
diz respeito aos objetivos, esta pesquisa configura-se como descritiva, com abordagem qualitativa. No 
que tange aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental. A 
pesquisa foi realizada em duas etapas, sendo que a etapa 1 consistiu na realização de uma pesquisa 
bibliográfica com o intuito de identificar na literatura as principais abordagens relativas à temática da 
gestão do conhecimento. A etapa 2 compreendeu a pesquisa documental, que teve como base o 
instrumento de avaliação de cursos de graduação do Inep/MEC para reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos e documentos institucionais. Foram analisados 24 indicadores da Dimensão 
1 do instrumento de avaliação e para cada indicador foram identificados os requisitos e propostas ações 
e práticas de gestão do conhecimento para cada ação, com vistas a auxiliar as IES a atenderem aos 
critérios para a obtenção do conceito máximo, ou seja, o conceito 5. Assim sendo, foram sugeridas 11 
práticas de gestão do conhecimento: Brainstorm, Café do Conhecimento, Comunidade Prática, 
Compartilhamento de vídeos, Ferramentas de Colaboração, Fóruns presenciais e listas de discussão, 
Fóruns virtuais e listas de discussão, Gestão Eletrônica de Documentos, Melhores Práticas, 
Repositórios do Conhecimento e Serviços de Rede Social. Cada prática indicada pode atender a vários 
indicadores e se aplicadas apropriadamente, poderão auxiliar às IES a atenderem ao objetivo que se 
pretende, ou seja, alcançar o conceito máximo (5) nos processos avaliativos do MEC. 

 
PALAVRAS-CHAVE: gestão do conhecimento, ensino superior, avaliação de cursos. 
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ABSTRACT 

 

Abstract: This essay has as main discussion the evaluation performed by Inep/MEC in face-to-face and 
distance learning undergraduate courses. Due to the complex configuration of the educational 
system and its challenges nowadays, especially regarding the quality of undergraduate courses, 
considering practices that promote a better institutional management becomes a relevant action for 
colleges and universities. This way, this research aims to suggest knowledge management practices as 
a way to assist colleges and universities to respond positively to the requirements published in the 
evaluation index posted by the National Institute for Educational Studies and Research "Anísio 
Teixeira"(INEP). Regarding to the objectives, this study uses descriptive methods, with a qualitative 
approach. Concerning the technical procedures, this is a bibliographical and documentary research. 
It was performed into two phases: the first one was based in a bibliographical research intending to 
identify in the literature the main approaches related to knowledge management; and the second one 
was based in a documentary research founded on the requirements published in the evaluation index 
posted by INEP and institutional documents. There were 24 indicators from Dimension 1 analyzed, and 
for each indicator requirements were identified. From this point, actions and knowledge management 
practices were proposed as a way to assist colleges and universities to get maximum standard, in other 
words, rate 5. Therefore, 11 knowledge management practices were suggested: Brainstorm, Knowledge 
Café, Practical Community, Video Sharing, Collaboration Tools, Face-to-face Forums and Mailing Lists, 
Virtual Discussion Boards and Forums, Electronic Document Management, Best Practices, Knowledge 
Repositories and Social network. Each practice listed may attend several indicators and if applied 
correctly they may help colleges and universities to reach the expected goal: reach the maximum 
standard (rate 5) in MEC evaluation processes. 

 
Key-words: Knowledge Management; Undergraduate Courses; Courses Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os aspectos que contextualizam e delineiam 

esta pesquisa. Para tanto, faz-se uma exposição do tema e caracteriza-se o problema 

de pesquisa. Na sequência, são indicados os objetivos geral e específicos, a 

justificativa, as limitações e delimitações da pesquisa e sua aderência ao Programa 

de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações da Unicesumar 

(PPGGCO). Por fim, apresenta-se a estrutura desta dissertação. 

 
1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A educação brasileira passou por diversas transformações ao longo do tempo 

e, para compreendê-las, Verhine e Freitas (2012) recomendam que sejam 

consideradas as práticas de avaliação. De acordo com esses autores, os governos 

vêm atribuindo à avaliação papel importante na reforma dos sistemas educativos. 

Essas reformas se relacionam com as grandes metas sociais e econômicas de cada 

país que, por sua vez, conforme afirma Novaes (2002), estão também relacionadas 

ao processo de globalização que afeta, direta ou indiretamente, as Instituições de 

Educação Superior (IES) em suas práticas e finalidades. 

Nesse contexto, Verhine e Freitas (2012) afirmam que existem dois modelos 

de avaliação de educação superior: o primeiro, de caráter externo às instituições, está 

relacionado com a regulação, controle e hierarquização com vistas a obter eficiência 

e produtividade e estabelecer rankings para comparação entre as instituições; e o 

segundo modelo, a avaliação institucional, adota a perspectiva da valorização dos 

problemas que ocorrem no âmbito das instituições e evidencia o processo de 

autoavaliação, centrado na melhoria institucional, com base nos princípios de 

participação e de gestão democrática das instituições. 

Esses dois modelos têm igual relevância para a consolidação dos sistemas de 

avaliação da educação superior e, desse modo, estão presentes no Sistema Nacional 

de Avaliação de Educação Superior (Sinaes), instituído no país em 2004 por meio da 

lei 10.861, com o objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes. 
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A avaliação institucional, como evidencia o artigo 2º da lei nº 10.861/2004, 

serve como referencial básico para os processos de regulação e supervisão da 

educação superior e neles estão compreendidos os Atos institucionais de 

credenciamento e recredenciamento de IES que resultarão nos Atos de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. Para a avaliação das 

instituições, são utilizados procedimentos e instrumentos diversificados, dentre os 

quais a autoavaliação e a avaliação externa in loco, conforme contido no artigo 3º 

dessa mesma lei (BRASIL, 2004). 

No que tange à avaliação externa in loco, esta tem por objetivo identificar as 

reais condições de ensino oferecidas aos alunos, em especial aquelas relativas ao 

perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica. 

Essa avaliação utiliza diversos procedimentos e instrumentos, dentre os quais, 

obrigatoriamente, as visitas realizadas por comissões de especialistas (avaliadores) 

das respectivas áreas do conhecimento, que, após isso, emitem pareceres aos cursos 

e às IES, conforme se observa no artigo 4º da lei 10.861/2004 (BRASIL, 2004). 

A avaliação de cursos, foco desta pesquisa, é um importante instrumento 

cognitivo, crítico e organizador, que exige a sistematização e o inter-relacionamento 

de um grande conjunto de informações obtidas por meio de dados quantitativos e 

juízos de valor e que dizem respeito à qualidade das práticas e da produção teórica 

das IES (MARCHELLI, 2007). A avaliação de cursos superiores de graduação é 

conduzida por meio de um sistema de informações que subsidia o processo de 

regulamentação, de competência do Ministério da Educação (MEC), com o intuito de 

garantir a transparência dos dados sobre a qualidade da educação superior à 

sociedade (BRASIL, 2004). 

Por fim, a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação 

é realizada mediante a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE), com a finalidade de “avaliar o rendimento dos concluintes dos cursos de 

graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências 

adquiridas em sua formação” (INEP 2018). 

Ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) cabe a elaboração dos instrumentos de avaliação, a partir de diretrizes 

estabelecidas pelo MEC. Esses instrumentos agregam as informações das 

instituições e as dimensões e critérios de análise que devem ser examinados pela 
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comissão avaliadora antes da visita e no ato de verificação das condições de 

funcionamento dos cursos de graduação e da IES. 

O instrumento de avaliação de cursos de graduação apresenta três dimensões 

que devem ser observadas para a construção do relatório final de avaliação, a saber, 

organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura (BRASIL, 

2017). O conceito resultante da avaliação in loco constitui-se no Conceito de Curso 

(CC), que poderá ser satisfatório ou insatisfatório. 

Damas (2017)1 relata que, em 2017, a Diretoria de Avaliação da Educação 

Superior (DAES) do MEC efetuou uma análise dos instrumentos de avaliação de 

cursos de graduação com o objetivo de revisá-los e adequá-los, e, desse modo, em 

direção ao aprimoramento da avaliação da educação superior no Brasil, o INEP 

publicou, em outubro de 2017, os novos instrumentos de avaliação institucional 

externa para os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação de 

organização acadêmica, bem como o novo instrumento de avaliação de cursos de 

graduação para os atos de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento nas modalidades presencial e a distância. 

Na expectativa de mudanças significativas no sistema de ensino superior, 

também foi publicado o decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, sancionado 

pelo presidente da República, que dispõe sobre a regulação, supervisão e avaliação 

das IES. Ainda em relação à publicação dos novos instrumentos, argumentam Reis e 

Covac (2018) que o INEP fez distinção nos instrumentos de autorização de cursos de 

graduação presencial e de cursos a distância, dos instrumentos para reconhecimento 

e renovação de reconhecimento, o que favorece o planejamento da IES nos processos 

de avaliação. 

Nessas instituições, assim como em qualquer outro tipo de organização, o 

conhecimento é um bem central, encontra-se nas pessoas, embutido em documentos 

ou repositórios e também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. 

O conhecimento, como afirma Uriarte (2008), é um bem essencial dentro das 

organizações, influenciando diretamente o sucesso destas. 

A discussão sobre conhecimento nas organizações se dá pela necessidade de 

se entender como estas trabalham esse recurso para desenvolver novos produtos, 

 
 

1Palestra proferida por Prof. Dr. Maximiliano Damas no “Seminário ABMES “Mudanças Na Educação Superior: 

Reformulação do Decreto 5.773 e os Novos Instrumentos De Avaliação”. Brasília, 2017. Disponível em: 
<http://abmes.org.br/arquivos/documentos/maximiliano_07112017.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

http://abmes.org.br/arquivos/documentos/maximiliano_07112017.pdf
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novos processos e novas formas ou arranjos organizacionais mais flexíveis, 

proporcionando vantagem competitiva sustentável (SPENDER, 1996). O 

conhecimento, de acordo com o European Guide to Good Practice in Knowledge 

Management (2008), é a combinação de dados e informações à qual se adicionam 

habilidades, experiências e opiniões de especialistas, o que resulta em um ativo 

valioso que pode ser utilizado no apoio à decisão. Portanto, o conhecimento pode e 

deve ser gerenciado. 

Davenport e Prusak (1998) afirmam que é necessário se pensar em meios 

para que o conhecimento seja criado, uma vez que a transferência espontânea e não 

estruturada do conhecimento é indispensável para o sucesso de uma organização. 

Nessa perspectiva e em resposta ao modo de gerenciar o conhecimento dentro das 

organizações, conforme Gonçalves e Vasconcelos (2011), surgiu a gestão do 

conhecimento. 

A gestão do conhecimento é um processo destinado a criar, organizar e 

disseminar e utilizar o conhecimento com o intuito de atingir os objetivos da 

organização (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). De acordo com o European Guide to 

Good Practice in Knowledge Management (2008), trata-se da gestão das atividades e 

processos que promovem o conhecimento para o aumento da competitividade por 

meio do melhor uso e criação de fontes de conhecimento individuais e coletivas. 

Um dos principais focos da gestão do conhecimento consiste em identificar o 

conhecimento como um ativo estratégico e fomentar o seu compartilhamento por toda 

a organização (SILVA, 2004). No contexto das IES, esse tipo de gestão faz com que 

essas organizações estejam cientes do conhecimento individual e coletivo de toda sua 

estrutura e contribuam para fazer uso mais eficaz do conhecimento que têm, sendo 

esses, ativos intelectuais da organização (RAMOS; MAY, 2015). 

Galucci (2007) considera que as IES se enquadram no conceito de “empresas 

do conhecimento”, uma vez que têm as funções de gerar, gerir e disseminar 

conhecimento, e, além disso, percebe que os serviços destas têm alto grau de 

intangibilidade e estão diretamente relacionados à qualidade e ao conhecimento 

(principalmente tácito) “armazenado” sob a forma de capital intelectual individual na 

mente de seus professores (GALUCCI, 2007, p. 8). 

Nessa perspectiva, corroboram Goulart e Angeloni (2009) que as IES 

favorecem a aquisição, a criação, o compartilhamento, a utilização e o 

armazenamento do conhecimento. Isso porque é naquelas que o conhecimento é 
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repassado a outros, pois o espaço acadêmico é o lugar, por excelência, de 

transmissão do conhecimento. 

Geng et al. (2005) afirmam que muitos gestores de IES têm percebido que a 

gestão do conhecimento possibilita a utilização deste para obter resultados e facilita o 

alcance de objetivos, metas e missões institucionais. Desse modo, retomando o 

cenário relacionado à avaliação do ensino superior, acredita-se que a gestão do 

conhecimento pode contribuir para que as IES atendam aos padrões de qualidade 

necessários, estabelecidos pelo MEC, coadjuvando ainda no sentido de aperfeiçoar 

seus processos e melhor gerenciar o conhecimento institucional. 

Desse modo, com vistas a contribuir para que essas instituições obtenham 

níveis de excelência nas avaliações de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos, a questão de pesquisa que norteia este estudo é: Como 

a gestão do conhecimento pode apoiar as IES a atenderem às demandas do 

instrumento de avaliação de cursos de graduação do INEP? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é sugerir práticas de gestão do conhecimento 

para auxiliar as IES a atenderem às exigências do instrumento de avaliação para 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação presenciais 

e a distância do INEP. 

 
1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 identificar os requisitos presentes nos indicadores da Dimensão 1 - 

Organização Didático-Pedagógica do instrumento de avaliação de cursos de 

graduação presenciais e a distância do Inep/MEC, necessários para que as 

IES alcancem o conceito máximo em suas avaliações; 

 identificar as exigências geradas às IES, decorrentes do instrumento de 

avaliação de cursos de graduação presenciais e a distância do Inep/MEC; 

 analisar as ações necessárias para as IES atenderem, em nível de 

excelência, a cada indicador do instrumento; 

 identificar as práticas da gestão do conhecimento que propiciem às IES se 

adequarem, à luz do que estabelece o instrumento de avaliação de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação 

presenciais e a distância para se alcançar o conceito máximo nas avaliações 

do MEC (conceito 5). 

 
1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Em razão das alterações dos indicadores dos instrumentos de avaliação de 

cursos superiores de graduação, as IES têm buscado constantemente alternativas 

que possam auxiliá-las a se adequarem e atenderem às demandas provenientes 

desses instrumentos. 
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Reis e Covac (2018) afirmam que, em um cenário em que os parâmetros de 

avaliação representam um avanço significativo para as IES que acreditam e investem 

em inovação, as mudanças ocorridas nos instrumentos de avaliação de cursos são 

norteadoras de revisão das estratégias institucionais e podem proporcionar 

investimentos em tecnologia e prioridade nos processos de aprendizagem. 

Dada a complexidade do sistema educacional e seus inúmeros desafios, bem 

como as demandas do instrumento de avaliação, recorrer a práticas que propiciem 

otimizar seus processos e melhor gerenciar o conhecimento institucional torna-se 

ação relevante para as IES. 

Nesse sentido, apresentam-se duas justificativas para a execução desta 

pesquisa: uma teórica e outra prática. A justificativa teórica se deve à existência de 

poucos trabalhos direcionados ao estudo da gestão do conhecimento no processo de 

avaliação de cursos de graduação. Isso foi observado a partir do resultado do processo 

de busca sistemática na literatura, efetuado com base em método sistemático descrito 

de forma pormenorizada no capítulo 3 desta dissertação. 

A gestão do conhecimento se caracteriza por apresentar como principal 

objetivo capacitar as organizações a atingir resultados por meio de ações que visem 

compartilhar o conhecimento entre os indivíduos, com caráter universal, pois esse tipo 

de gestão se aplica a qualquer organização pública ou privada (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2003). Desse modo, acredita-se que, por meio de suas práticas, essa 

gestão pode contribuir com o processo de avaliação dos cursos de graduação nas 

IES. 

A outra justificativa para a realização desta pesquisa está ligada à prática 

profissional da mestranda, que tem experiência de dez anos de atuação em IES, 

sendo cinco anos voltados para o acompanhamento de processos relacionados à 

avaliação de IES, de cursos e à autoavaliação institucional. Com as mudanças 

decorrentes dos novos instrumentos de avaliação de cursos de graduação para 

reconhecimento e renovação de reconhecimento do Inep/MEC, publicados em 2017, 

certamente as IES precisarão adaptar-se às novas demandas para alcançarem 

conceito máximo nas avaliações (conceito 5). 

Desse modo, a presente pesquisa se justifica tendo-se em vista que fornece às 

IES um conjunto de práticas de gestão do conhecimento para auxiliá-las a atenderem 

às exigências constantes no instrumento de avaliação para que possam alcançar o 

conceito máximo, ou seja, o conceito 5. 
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1.4 LIMITAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação sugere práticas de gestão do conhecimento para auxiliar as 

IES a atenderem às exigências do instrumento de avaliação para reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos de graduação presenciais e a distância do 

Inep/MEC e, desse modo, apresenta duas limitações: 

 o campo de estudos não contempla a avaliação para autorização de cursos, 

de credenciamento e de recredenciamento de IES (transformação de 

organização acadêmica); 

 o estudo analisa apenas a dimensão 1 - Organização Didático-Pedagógica - 

do instrumento de avaliação de cursos presenciais e a distância para 

reconhecimento e renovação de reconhecimento, não contemplando, desse 

modo, as demais dimensões, ou seja, a dimensão 2 - Corpo Docente e 

Tutorial -, e a dimensão 3 - Infraestrutura. 

 
Uma delimitação empregada nesta pesquisa diz respeito ao emprego de 

quatro termos: métodos, técnicas, práticas e ferramentas de gestão do conhecimento. 

De modo geral, os autores que tratam desse tema usam qualquer um desses termos 

para representar o conjunto de atividades ou recursos empregados pela organização 

para melhorar seu desempenho. 

Batista (2004, p.8) esclarece que práticas são “atividades executadas 

regularmente com a finalidade de gerir uma organização, de acordo com os padrões 

de trabalho. São também chamadas de processos de gestão, métodos ou 

metodologia de gestão”. Assim sendo, o autor entende que práticas de gestão do 

conhecimento são “práticas de gestão organizacional voltadas para produção, 

retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro das 

organizações, bem como na relação dessas com o mundo exterior”. 

Do mesmo modo, Kianto e Andreeva (2014, p.222) conceituam tais práticas 

como o “conjunto de atividades ou rotinas intencionais conduzidas pela organização 

com o objetivo de melhorar a eficácia e a eficiência dos recursos de conhecimento 

organizacional”. 

Davenport e Prusak (1998), por sua vez, consideram que ferramentas são 

recursos utilizados na aplicação das práticas, com o objetivo de modelar parte do 
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conhecimento que existe nas pessoas e nos documentos corporativos, 

disponibilizando-o para toda a organização. 

No manual da Asian Productivity Organization (APO), a distinção apresentada 

diz respeito aos métodos e técnicas de gestão do conhecimento que usam ou não 

algum tipo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Já Davel e Snyman 

(2005) também efetuaram uma classificação das ferramentas nos processos desse 

tipo de gestão, classificando-as como técnicas e tecnologias de gestão do 

conhecimento e tecnologias que podem dar suporte e ser utilizadas para implementar 

diretrizes, criar, codificar, descobrir, colaborar e compartilhar conhecimento. 

Desse modo, em função da pluralidade de termos, definiu-se por adotar, nesta 

dissertação, o termo práticas de gestão do conhecimento para representar as 

atividades ou recursos empregados pelas IES para melhorar o desempenho destas. 

 
1.5 ADERÊNCIA DA PESQUISA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU EM GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

(PPGCO) 

 
O PPGGCO do Centro Universitário de Maringá (Unicesumar) tem como 

objetivo principal buscar soluções científicas e tecnológicas para a implementação de 

processos de gestão organizacional, orientados pelo conhecimento. Fundamentado 

em suas linhas de pesquisa Organizações e Conhecimento e Educação e 

Conhecimento, busca promover, de forma interdisciplinar, o ensino, a pesquisa e a 

extensão sobre o conhecimento como componente fundamental para se garantir a 

competitividade das empresas dentro do contexto da Sociedade do Conhecimento 

(UNICESUMAR, 2018)2. 

A partir da perspectiva de seu objetivo e linhas de pesquisa, de forma 

interdisciplinar, nas áreas de gestão, educação, tecnologia e outras correlatas, e tendo 

o conhecimento como pilar para a análise dos indicadores do instrumento de avaliação 

externa de cursos de graduação do Inep/MEC, considera-se a presente pesquisa 

aderente ao programa, uma vez que a interdisciplinaridade é evidenciada por ser este 

um estudo de gestão no contexto do ensino superior brasileiro. 

 
 
 

2Disponível   em: <https://www.unicesumar.edu.br/presencial/cursos-mestrado/gestao-do-conhecimento-nas- 
organizacoes/#tab_sobre-o-curso>. Acesso em: 15 de fev. 2018. 

http://www.unicesumar.edu.br/presencial/cursos-mestrado/gestao-do-conhecimento-nas-
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1.6 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos. Este primeiro 

capítulo contém a contextualização do tema e o problema de pesquisa, os objetivos 

geral e específicos, as justificativas para a realização deste estudo, as limitações e 

delimitações da pesquisa e sua aderência ao PPGCO, finalizando com essa estrutura. 

No segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico que embasa a 

pesquisa. Nesse capítulo, estão expostos os conceitos de conhecimento, a gestão do 

conhecimento bem como suas práticas. Além disso, relata-se a trajetória da política 

de avaliação do ensino superior no Brasil, bem como dos programas avaliativos 

implantados no país no período compreendido entre os anos de 1983 até 2018, além 

dos instrumentos de avaliação de educação de cursos presenciais e a distância do 

Inep/MEC. 

O terceiro capítulo contém a metodologia empregada para a execução desta 

pesquisa. 

O quarto capítulo mostra os resultados da pesquisa. 

Por fim, as conclusões desta pesquisa são apresentadas no quinto capítulo, 

seguido das referências utilizadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
Este capítulo apresenta o referencial teórico utilizado nesta pesquisa. Desse 

modo, contém conceitos acerca de conhecimento, gestão do conhecimento e suas 

práticas. Além disso, expõe-se acerca da trajetória da política de avaliação do ensino 

superior no Brasil, dos programas avaliativos discutidos e implantados no país no 

período compreendido entre os anos de 1983 até a atualidade bem como os 

instrumentos de avaliação de cursos presenciais e a distância do Inep/MEC. 

 
2.1 O CONHECIMENTO E A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Com o intuito de se manterem competitivas e atuantes no mercado, as 

organizações têm voltado sua atenção para a criação de novos produtos, serviços e 

formas de gestão. Como já afirmava Drucker no século passado, o conhecimento é 

considerado o único recurso significativo de sustentabilidade de vantagens 

competitivas para as empresas (DRUCKER, 1993). 

A partir dos anos 1980, a temática sobre conhecimento se tornou mais 

debatida pelo surgimento das teorias relacionadas à sociedade do conhecimento. 

Essa sociedade é a primeira em que o crescimento é potencialmente ilimitado. “O 

conhecimento difere de todos os outros meios de produção, uma vez que não pode 

ser herdado ou concedido” (DRUCKER, 1999, p. 52). 

O conhecimento é um bem essencial dentro das organizações, influenciando 

diretamente no sucesso destas (URIARTE, 2008). Desse modo, a discussão sobre 

conhecimento nas organizações se dá pela necessidade de se entender como estas 

trabalham com aquele para desenvolver novos produtos, novos processos e novas 

formas ou arranjos organizacionais mais flexíveis, proporcionando vantagem 

competitiva sustentável (SPENDER, 1996). 

O entendimento acerca do conhecimento é que este não é sinônimo de 

acúmulo de informações, mas sim de um agrupamento articulado destas por meio da 

legitimação empírica, cognitiva e emocional. O termo conhecimento significa 

compreender todas as dimensões da realidade, captando e expressando essa 

totalidade de forma cada vez mais ampla e integral (ANGELONI, 2008). 
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Algumas tipologias que caracterizam esse termo são apresentadas na 

literatura, tais como implícito, explícito, sistemático, informal, codificável e não 

codificável, entre outras. A tipologia mais empregada é a proposta por Nonaka e 

Takeuchi (1997), em que o autor identifica dois tipos de conhecimento: o tácito e o 

explícito. O primeiro é altamente pessoal e difícil de formalizar, o que dificulta a sua 

transmissão e o compartilhamento. Palpites subjetivos, insights, intuições, valores 

fazem parte desta categoria. O conhecimento explícito, por sua vez, pode ser 

expresso em palavras e números, sendo facilmente comunicado e compartilhado sob 

a forma de dados brutos, fórmulas científicas, princípios universais, especificações e 

manuais. 

Para Morin (2015), ainda que considerado individual e tácito, o conhecimento 

humano pode ser comunicável, interpretável e verificável, uma vez que existe, “entre 

indivíduos de uma sociedade, uma relação de inerência/separação/comunicação que 

permite não somente o conhecimento mútuo, mas também a partilha, a troca e a 

verificação dos conhecimentos” (MORIN, 2015, p. 227). 

Lenzi (2014), em sua tese de doutorado, relaciona algumas das definições de 

conhecimento presentes na literatura, conforme mostrado no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1: Definições de conhecimento 
 

Autor Definição de Conhecimento 

Platão ≅428-347a.C (2001) É uma crença verdadeira e justificada. 

 
Davenport e Prusak 

(1998, p. 6) 

É uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 
informação contextual e insight experimentado, a qual 
proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de 
novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado 
na mente dos conhecedores. 

 

Wiig(1998) 

Pode ser pensado como o corpo de entendimentos, 
generalizações e abstrações que as pessoas carregam de forma 
permanente ou semipermanente e que são aplicadas para 
interpretar e gerir o mundo. 

 

Castells(1999, p. 45) 

É um conjunto de declarações organizadas sobre fatos ou ideias, 
apresentando um julgamento ponderado ou resultado 
experimental que é transmitido a outros por intermédio de algum 
meio de comunicação, de alguma forma sistemática. 

 
 

Queiroz(2001, p. 20). 

É o conjunto de insights, experiências e procedimentos que são 
considerados corretos e verdadeiros e que guiam pensamentos, 
comportamentos e a comunicação entre pessoas e que 
aumentam a compreensão ou o desempenho em uma área ou 
disciplina. 

 
 

Probst,Raub e Romhardt 

(2002, p. 29) 

É o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os 
indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a 
teoria quanto a prática, as regras do dia a dia e as instruções 
sobre como agir. O conhecimento baseia-se em dados e 
informações, mas, ao contrário deles, está sempre ligado a 
pessoas. 

 
Cruz (2002, p. 31) 

É o entendimento obtido por meio da inferência realizada no 
contato com dados e informações que traduzem a essência de 
qualquer elemento. 

 

Loureiro(2006, p. 52) 

É uma construção social, historicamente datada, não neutra, que 
atende a diferentes fins em cada sociedade, reproduzindo e 
produzindo relações sociais, inclusive as que se referem à 
vinculação de saber e poder. 

Grusmann e Siqueira 

(2007, p. 413) 

É uma construção social que só ganha sentido quando circula 
publicamente e se coloca a serviço das comunidades. 

Molaei(2010, p. 956) Inclui tudo aquilo que sabemos sobre o mundo. 

Eysenck e Keane (1994); 

Sternberg (2000); 

Giacomini et al. (2011, p. 

44). 

Representa informações mentais em um formato específico, 
estruturadas ou organizadas, as quais abrangem aspectos 
específicos e gerais de uma determinada realidade ou fenômeno 
que estão armazenados nas estruturas da memória. 

Koskinen(2013, p. 1) 
É a compreensão humana de um campo especializado de 
interesse que foi adquirido por meio de estudo e experiência. 

Fonte: Lenzi (2014, p.43). 

 

 

O conhecimento, como elencado até aqui, em um primeiro momento, remete a 

algo complexo e de difícil mensuração. A diversidade de definições encontrada na 

literatura (Quadro 1) demonstra não haver uma definição única ou padrão para esse 

termo. Contudo, alguns aspectos comuns podem ser observados, tais como o fato de 
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o conhecimento estar nas pessoas, ou seja, tem sua gênese e seu uso na mente dos 

indivíduos e, como um ativo intangível, apresenta características diferentes dos bens 

ativos que comumente se encontram em uma organização. Considerando-se essa 

intangibilidade, destaca-se o conhecimento como o bem mais valioso e, também, o 

mais difícil de se gerenciar. 

Gonçalves e Vasconcelos (2011) destacam que em resposta ao modo de 

gerenciar o conhecimento dentro das organizações é que surgiu a gestão do 

conhecimento. Raisinghani e Meadi (2005) ressaltam o importante papel desta na 

construção social por apresentar um processo recíproco, interdependente e de 

aprendizagem, resultante da transferência de conhecimento, contribuindo, assim, 

para atenuar o dualismo entre pessoas e tecnologias. 

O termo gestão do conhecimento surgiu na década de 1990, mas foi criado 

anos antes, em 1986, por Karl Wiig, na Conferência da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) realizada na Suíça. O objetivo inicial era gerenciar o conhecimento 

como elemento chave para a aquisição de vantagem competitiva organizacional. 

Assim, para Wiig (1993), esse tipo de gestão é definido como a construção 

sistemática, explícita e intencional do conhecimento e sua aplicação para maximizar 

a eficiência e o retorno sobre os ativos de conhecimento da organização. 

Dalkir (2011) argumenta que, ainda que o termo gestão do conhecimento 

tenha tido seu uso popularizado a partir da década de 1980, bibliotecários, filósofos, 

professores e escritores têm feito uso de práticas dessa gestão há bastante tempo. 

Dentre os principais fatos que culminaram para a origem da gestão do conhecimento 

estão a proliferação das tecnologias da informação após o surgimento da Advanced 

Research Projects Agency Network (Arpanet), considerada a mãe da internet nos 

anos 1960; a obra “A Quinta Disciplina”, de Peter Senge (1990), que sugere um olhar 

sistêmico para a vida e o mundo; a origem dos estudos sobre comunidades de prática, 

por Brown e Duguid (1991); o uso de métricas e medidas de desempenho para avaliar 

as organizações por meio de benchmarking, como proposto pela American 

Productivity & Quality Center (APQC); e, por fim, o surgimento de programas de 

gestão do conhecimento em universidades a partir do ano 2000. 

Essa gestão possui diferentes perspectivas e abordagens, mas contém uma 

única base, que é o conhecimento como elemento central para o desempenho 

organizacional. O conceito tem sido compreendido e utilizado de diferentes formas e 
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por várias áreas do conhecimento, cada qual afirmando como correta sua definição, 

gerando, assim, instabilidade no uso do tema (DAVENPORT; CRONIN, 2000). 

Estudos recentes apontam diversos conceitos e definições sobre o termo 

gestão do conhecimento, sendo que os mais recorrentes na literatura são 

apresentadas no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Conceitos e definições sobre gestão do conhecimento 

 

Autor Conceitos e definições 

Nonaka e Takeuchi 
(1997) 

Envolve criar, captar, disseminar, armazenar, disponibilizar e incorporar os 
conhecimentos individuais, transformando-os em conhecimento 
organizacional, disseminado dentro e fora da organização. 

Davenport e Prusak 
(1998) 

Coleção de processos que governa a criação, disseminação e utilização do 
conhecimento para atingir plenamente os objetivos da organização. 

Ortiz Laverdeet al. 
(2003) 

Processo dinâmico no qual o conhecimento organizacional deve "fluir" de 
uma etapa para outra de forma cíclica e, fundamentalmente, gerar valor. 

Karremanet al. 

(2004) 

Aproveita as experiências acumuladas dentro da organização para gerar 
outras novas, a partir da premissa de que a experiência individual pode ser 
codificada, armazenada e compartilhada. 

 
Wiig (2004) 

Elemento essencial para promover mudanças e favorecer o conhecimento 
sistemático tanto de manutenção como de renovação dos negócios em uma 
empresa. 

 

Dalkir (2005) 

É um processo de transformar informação em conhecimento acessível a 
outros indivíduos; uma abordagem para gerenciar o uso de informações que 
possam ser utilizadas no processo de decisão; e, ainda, um repositório 
virtual de informações relevantes para o trabalhador do conhecimento. 

Suikki, Tromstedt e 
Haapasalo (2006) 

Compreende os métodos pelos quais as pessoas e os ativos intangíveis de 
uma organização são orientados e supervisionados, gerando e ampliando 
as redes de relacionamentos e os processos de inovação. 

 

Yang (2007) 

Dá ênfase à cultura organizacional, ao trabalho em equipe, à promoção da 
aprendizagem e à partilha de competências, experiência e conhecimento 
entre os integrantes da organização, como forma de obter o sucesso na 
implantação das suas estratégias. 

 
Angeloni (2008) 

Conjunto de processos que administra a aquisição, criação, 
compartilhamento, armazenamento e utilização do conhecimento no âmbito 
organizacional. 

Choo e Alvarenga 
Neto (2010) 

É a criação de um ambiente em que a organização propicie e incentive a 
criação, o compartilhamento e o uso do conhecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Dalkir (2011) menciona que um fator relevante da gestão do conhecimento está 

relacionado à sua natureza multidisciplinar, contando com uma variedade de 

conceitos originados de diferentes disciplinas. Para essa autora, existem publicadas 

mais de 100 definições para esse tipo de gestão, das quais pelo menos 72 podem ser 

consideradas relevantes, contudo, o que determina uma boa definição desse termo é 
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aquela que incorpora a captura e o armazenamento do ponto de vista do 

conhecimento, somado à valorização dos bens intelectuais. 

Servin (2005) afirma que a composição dos fatores que atuam na gestão do 

conhecimento tem grande importância. Segundo esse autor, para a execução desse 

tipo de gestão três itens devem sempre ser levados em consideração, já que são os 

formadores da estrutura dos processos da organização como um todo: pessoas, 

tecnologia e processos. 

Por sua vez, Davenport e Prusak (1998) enfatizam que o caráter inovador da 

gestão do conhecimento não está em reconhecer este como algo novo, mas em tratá- 

lo como um ativo corporativo, o que requer o desenvolvimento de mecanismos de 

gestão e avaliação. 

A gestão do conhecimento é tratada como um processo, com fases específicas 

que promovem o fluxo do conhecimento entre indivíduos e grupos da organização. O 

objetivo dessas fases é disseminá-lo para sua posterior reutilização por outros 

indivíduos e grupos e consequente transformação de seu conteúdo, gerando novos 

conhecimentos (GONZALEZ; MARTINS; 2017). Do mesmo modo que em relação à 

definição de gestão do conhecimento, Gnecco Junior et al. (2012) relatam que, em 

pesquisa na literatura, identificaram não haver consenso em relação ao número de 

etapas do processo desse tipo de gestão. 

Autores como Murray e Myers (1997) relacionam três etapas: criação, 

disseminação e utilização do conhecimento. Já Sveiby (1998) e Éboli (1999) citam 

quatro: criação, desenvolvimento, aquisição e preservação. Davenport e Prusak 

(1998) também consideram quatro etapas do processo de gestão do conhecimento, 

contudo parcialmente distintas às de Davenport e Prusak (1998): geração, 

codificação, transferência e aplicação. 

Bhatt (2001), em seus estudos, reconheceu a existência de cinco etapas: 

criação, validação, apresentação, distribuição e aplicação do conhecimento. Young 

(2010) também apresenta cinco etapas, as quais são levemente distintas das de Bhatt 

(2001): identificação, criação, armazenagem, compartilhamento e aplicação. Alavi e 

Leidner (2001) igualmente relacionam cinco etapas: criação, captura, 

armazenamento, compartilhamento e transferência. Para Probst, Raub e Romhardt 

(2002), são sete: identificação, aquisição, desenvolvimento, 

compartilhamento/distribuição, utilização e retenção. 
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Alavi e Leidner (2001) argumentam que as diversas etapas da gestão do 

conhecimento são interdependentes, sendo que no ambiente organizacional podem 

ocorrer em qualquer tempo e hora, abrangendo distintos níveis gerenciais, 

profissionais e processos, caracterizando-se, assim, como um fenômeno contínuo, 

complexo e dinâmico. 

Para Davila (2015), a gestão do conhecimento caracteriza-se por ser um 

processo dinâmico e orientado por meio de ciclos com as finalidades de capturar (criar, 

recuperar), compartilhar (disseminar) e aplicar (utilizar) conhecimento com vistas a 

agregar e gerar valor na organização. Relata o autor que na literatura há diversos 

estudos sobre ciclos desse tipo de gestão organizacional e distintos modelos que 

explicam como o conhecimento é gerenciado nas organizações visando à geração de 

valor, sendo que um desses modelos é o Ciclo Integrado de Dalkir, elaborado a partir 

dos ciclos propostos por Wiig (1993), Meyer e Zack (1996), McElroy (1999) e Bukowitz 

e Willians (2000). 

Explica Dalkir (2005) que, para Wiig (1993), um dos primeiros autores a definir 

gestão do conhecimento, as organizações devem estar munidas do melhor 

conhecimento possível e, assim, a aquisição deste deve ser relevante e de alta 

qualidade para que possa ser aplicado da melhor forma e de diferentes maneiras. 

Para tanto, o autor aponta quatro etapas: construção, armazenamento, partilha e 

aplicação do conhecimento. Já o ciclo de gestão do conhecimento de Meyer e Zack 

(1996) é derivado do trabalho sobre a concepção e desenvolvimento de produtos de 

informação, e, dentre as principais etapas, destacam-se a aquisição de dados, 

refinamento, armazenamento/recuperação, distribuição e apresentação. O modelo 

proposto por McElroy (1999) descreve um ciclo de vida do conhecimento que consiste 

nos processos de produção e integração, com uma série de loops de feedbacks para 

a memória organizacional, crenças e reivindicações. Esse ciclo incide sobre os 

processos para identificar o conteúdo de conhecimento que é de valor para a 

organização e seus funcionários. Por fim, o ciclo de gestão de conhecimento de 

Bukowitz e Willians (2000) descreve o modo como as organizações geram, mantêm e 

implantam um estoque estratégico do conhecimento para criar valor, e, para tanto, 

este é estruturado tanto sob a área tática, cujas etapas são obter, utilizar, aprender e 

contribuir, quanto a estratégica, tendo como etapas avaliar, construir manter e 

descartar. 
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Assim, a partir da combinação das diversas etapas desses ciclos, Dalkir (2011) 

propôs o seu ciclo Integrado, estruturado em três grandes etapas, a saber: 

 criação/captura: refere-se à identificação e posterior codificação de 

conhecimento interno e know-how da organização e/ou conhecimento a 

partir ambiente externo; 

 compartilhamento e disseminação: feita uma avaliação do conhecimento 

capturado/criado, esta etapa diz respeito à contextualização de conteúdo. 

Trata-se de uma ligação entre o conhecimento e os seus detentores, de 

forma a contribuir entre os usuários e membros da organização; 

 aquisição e aplicação: após validação e avaliação do conhecimento como 

relevante, ele é, então, inserido no armazenamento e na prática das ações 

pessoais e organizacionais. 

 
Para Erpen et al. (2015), as diversas etapas da gestão do conhecimento 

possibilitam colocá-lo em ação efetiva, orientado a resultados estratégicos. Dessa 

forma, segundo esses autores, um conjunto de práticas desse tipo de gestão apoiam 

e suportam a execução de cada uma dessas etapas. Essas práticas são abordadas 

na seção seguinte. 

 
2.2 AS PRÁTICAS E FERRAMENTAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

As organizações devem dispor de meios para promover o fluxo do 

conhecimento entre indivíduos e grupos da organização. Desse modo, Leask et al. 

(2008) argumentam que os métodos e técnicas de gestão do conhecimento devem 

auxiliar as organizações a encontrar, usar, criar, gerir e disseminá-lo. Para Fraga et 

al. (2016), os métodos e técnicas fornecem passos essenciais para se mapear a 

gestão do conhecimento como instrumento para se identificar, criar, disseminar, 

estocar e aplicar conhecimento nas organizações. Por sua vez, Gnecco Junior et al. 

(2012) consideram que, para se operacionalizar as estratégias desse tipo de gestão, 

o auxílio da tecnologia é fundamental, sendo assim, há uma série de ferramentas e 

técnicas usadas por aquela para criar, compartilhar, codificar e disseminar o 

conhecimento nas organizações. 

A literatura apresenta diferentes métodos, técnicas e ferramentas que se 

aplicam a processos específicos de gestão do conhecimento. Nesse sentido, Servin 
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(2005) argumenta que a efetividade e o sucesso do uso de métodos e técnicas dessa 

gestão são o resultado da forma como pessoas e tecnologias interagem favorecendo 

uma cultura de aprendizagem e cooperação para a criação do conhecimento 

organizacional. 

Com o objetivo de auxiliar a implementação da gestão do conhecimento nas 

organizações, a Asian Productivity Organization (APO) propôs um manual 

desenvolvido por uma equipe de especialistas asiáticos, europeus e norte- 

americanos, em que foi listado um conjunto de 20 ferramentas e técnicas desse tipo 

de gestão, testadas com sucesso em empresas de pequeno e médio porte, com a 

finalidade de apoiar os processos-chave de uma organização. Assim, em cada uma 

das cinco etapas do processo da gestão do conhecimento, apontadas pela APO 

(2010), identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação do 

conhecimento, foram relacionados métodos e ferramentas a serem consideradas para 

atender às necessidades específicas de cada etapa, como mostrado no Quadro 3. 
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Quadro 3: Métodos e ferramentas de gestão do conhecimento da APO 

Etapa Métodos e ferramentas 

 

Identificação do 
conhecimento 

Cafés do Conhecimento, Comunidades de Prática, Clusters de 
Conhecimento, Espaços Virtuais de Trabalho Colaborativo, Ferramenta de 
Avaliação de Gestão do Conhecimento, Ferramentas de Busca Avançada, 
Localizador de Especialistas, Mapeamento de Conhecimento, Mentoring e 
Modelo de Maturidade de Gestão do Conhecimento. 

 
 

Criação do 
conhecimento 

Aprendizagem e Captura de Ideias, Bases de Conhecimento, Blogs, 
Brainstorming, Busca Avançada, Café do Conhecimento, Clusters de 
Conhecimento, Compartilhamento de Vídeo, Comunidades de Prática, 
Espaços Físicos de Trabalho Colaborativo, Espaços Virtuais de Trabalho 
Colaborativo, Localizador de Especialistas, Mentoring, Revisões de 
Aprendizagem, Revisão Pós-Ação, Portal do Conhecimento e Voz e 
Protocolo de Voz sobre Internet (VOIP). 

 
 

Armazenamento 
do conhecimento 

Bases de Conhecimento, Biblioteca de Documentos, Blogs, Café do 
Conhecimento, Clusters do Conhecimento, Comunidades de Prática, 
Espaços Virtuais de Trabalho Colaborativo, Localizador de Especialistas, 
Portal do Conhecimento e Compartilhamento de Vídeo, Revisões de 
Aprendizagem, Revisão Pós-Ação, Taxonomia e VOIP. 

 
 
 

Compartilhamento 
de conhecimento 

Assistência de Pares, Bases de Conhecimento, Biblioteca de Documentos, 
Blogs, Café do Conhecimento, Clusters de Conhecimento, Comunidades 
de Prática, Compartilhamento de Vídeo, Espaços Físicos de Trabalho 
Colaborativo, Espaços Virtuais de Trabalho Colaborativo, Localizador de 
Especialistas, Mentoring, Portal do Conhecimento, Revisões de 
Aprendizagem, Revisão Pós-Ação, Serviços de Rede Social, Storytelling, 
Taxonomia e VOIP. 

 

 
Aplicação do 
conhecimento 

Assistência de Pares, Bases de Conhecimento, Biblioteca de Documentos, 
Blogs, Busca Avançada, Café do Conhecimento, Clusters de 
Conhecimento, Comunidade de Prática, Espaços Físicos de Trabalho 
Colaborativo, Espaços Virtuais de Trabalho Colaborativo, Localizador de 
Especialistas, Mentoring, Plano de Competências do Trabalhador do 
Conhecimento, Portal do Conhecimento e Taxonomia. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de APO (2010, p.3-5). 

 

 
Nesse manual da APO, os métodos e as ferramentas não estão listados em 

nenhuma ordem particular de importância ou hierarquia, mas são considerados tanto 

aqueles que não usam, necessariamente, algum tipo de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) como aqueles que empregam algum tipo dessas tecnologias, ou 

seja, utilizam internet, software ou aplicativo de busca e armazenamento de 

informação e conhecimento (APO, 2010, p. 14), como mostrado no Quadro 4. 
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Quadro 4: Métodos e ferramentas de gestão do conhecimento que utilizam e não 

utilizam TI 

Não utilizam TI Com base em TICs 

1. Assistência de Pares 12. Base de Conhecimento 

2. Narrativa 13. Biblioteca de documentos 

3. Brainstorming 14. Blogs 

4. Café do Conhecimento 15. Clusters do conhecimento 

5. Aprendizagem e Captura de Ideias 16. Espaço Virtual Colaborativo 

6. Comunidade de Prática 17. Ferramenta de Busca Avançada 

7. Espaço Físico de Trabalho Colaborativo 18. Localizador de Especialista 

8. Ferramenta de Avaliação de Gestão do 
Conhecimento 

19. Serviços de Rede Social 

9. Revisão Pós-Ação 20. VOIP 

10. Revisões de Aprendizagem  

11.Taxonomia  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de APO (2010, p.9). 

 

 

Lenzi (2014), em seus estudos, identificou que, para Ghani (2009), a gestão do 

conhecimento deve ser usada para a comunicação e a colaboração, visando 

aprimorar a forma como as pessoas fazem  o seu trabalho. Assim, para que o 

conhecimento chegue a todos que dele necessitam na organização, esse autor relatou 

que são necessárias ferramentas desse tipo de gestão para coletar, catalogar, 

organizar e compartilhar o conhecimento. Sendo assim, as ferramentas que podem 

dar suporte ao processo de gestão do conhecimento são aquelas para (a) acessar o 

conhecimento explícito que pode ser compartilhado na organização por meio de 

sistemas de informação, (b) efetuar o mapeamento semântico, visando apoiar, de 

forma rápida, a apresentação de informações, a análise e tomada de decisão, (c) a 

extração do conhecimento, ajudando a mineração de texto, interpretando as relações 

entre os distintos elementos e documentos, (d) a localização de especialistas, 

permitindo encontrar rapidamente os detentores do conhecimento na empresa e 

ajudando a troca de conhecimento, e (e) o trabalho colaborativo. 

Lenzi (2014) verificou, ainda, que Ghani (2009) apresenta diversas 

ferramentas, apoiadas na web, que podem ser aplicadas na gestão do conhecimento, 

a saber: ferramentas tradicionais de banco de dados, de gestão e modelagem de 

processos, de gerenciamento de fluxo de trabalho, de gestão dos recursos da 
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empresa, de agente, de busca, de navegação e portais, de visualização e 

colaborativas. 

Orofino (2011) relata, em sua pesquisa, que Rao (2005) sugere ferramentas de 

gestão do conhecimento para cada uma de suas quatro fases, codificação, 

recuperação, transferência e criação, conforme expresso no Quadro 5. 

 
Quadro 5: Ferramentas de gestão do conhecimento 

 

Fases da gestão do 
conhecimento 

Ferramentas 

Codificação do 
conhecimento 

Aquelas que preservam o conhecimento de forma estruturada e o 
representam em forma de imagens, arquivos de texto, banco de dados, 
vídeo. São consideradas repositórios de conhecimento, além de auxiliar no 
gerenciamento de documentos. São utilizadas na geração automática de 
listas de conhecimentos e na construção da taxonomia. 

Recuperação do 
conhecimento 

Caracterizam-se pelos algoritmos de busca que localizam o conhecimento 
a partir de sistemas computacionais de recuperação de dados e de 
ambientes virtuais de busca e coleta de informação. 

Transferência de 
conhecimento 

Aquelas que propiciam compartilhar conhecimento em ambientes 
colaborativos online ou presenciais, de tecnologia da informação e 
comunicação etc. 

Criação do 
conhecimento 

Aquelas que auxiliam e dão suporte à decisão em grupo. Permitem 
sincronizar diferentes formas de cooperação e facilitam a visualização das 
contribuições e estímulo ao surgimento de novas ideias criativas. 

Fonte: Orofino (2011, p.80). 

 
 

Ao tratar do embasamento teórico para a identificação e o mapeamento dos 

métodos, técnicas e ferramentas de gestão do conhecimento, Lenzi (2014) identificou 

que Davel e Snyman (2005) também efetuaram uma classificação das técnicas e 

tecnologias que podem ser utilizadas para implementar diretrizes para criar, codificar, 

descobrir, colaborar e compartilhar conhecimento, conforme demonstrado no Quadro 

6. 
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Quadro 6: Ferramentas nos processos de gestão do conhecimento 
 

Ferramentas de gestão do conhecimento 

Processos de 
gestão do 

conhecimento 

Técnicas e tecnologias de gestão 
do conhecimento 

Tecnologias que podem dar 
suporte 

 
 

Criação do 
Conhecimento 

 
Brainstorming, planejamento de 
cenários, comunidades de prática, 
networking, esquemas de sugestão, 
mineração de dados. 

Groupware, e-mail, salas de chat, 
vídeo/teleconferência, ferramentas de 
realidade virtual, quadros de boletim, 
tecnologias de simulação, software de 
criatividade, engenharia de busca, 
internet, intranet, extranet e portais. 

 

 
Descoberta e 

Codificação do 
Conhecimento 

 

Armazenagem de dados, diretórios 
especialistas, mapas de 
conhecimento, repositórios de 
conhecimento, sistemas de suporte 
a decisão. 

Agentes inteligentes, web crawlers, 
computação neural, ferramentas de 
relatório de análise de dados, 
aplicações de mapa mental, 
ferramentas de ontologia, regras de 
indução de árvores de decisão, 
engenharia de busca, internet, 
intranet, extranet e portais. 

 

 
Colaboração e 

Compartilhamento 

 

Workshops de conhecimento, 
melhores práticas, benchmarking, 
aprender-fazendo, programas de 
mentoria, storytelling. 

Gerenciamento de workflow, 
ferramentas de compartilhamento de 
arquivos baseados em web, 
ferramentas de modelagem de 
processo, e-learning, tecnologias 
colaborativas, internet, intranet, 
extranet e portais. 

Fonte: Davel e Snyman (2005), adaptado por Lenzi (2014, p.100). 

 

 

Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA)3 sobre a 

Gestão do Conhecimento para a Administração Pública, Batista (2004, p. 12) listou 

um conjunto de 27 práticas, as quais foram elaboradas “a partir de exemplos concretos 

observados em organizações de todo o mundo, englobando aplicações práticas, 

técnicas, processos e ferramentas”. Em 2014 em nova pesquisa Batista e Quandt 

adicionaram outras iniciativas que se tornaram mais frequentes nos últimos anos, 

ampliando, assim, a lista inicial para 41 práticas (BATISTA; QUANDT, 2014). 

Essas 41 práticas de gestão do conhecimento propostas por Batista e Quandt 

(2014) foram classificadas pelos autores em três categorias: 

a) práticas relativas aos aspectos de gestão de recursos humanos, que 

simplificam a transferência, a disseminação e o compartilhamento de 

informações e de conhecimento; 

 
 
 
 

3O IPEA é um órgão do Ministério da Economia responsável por fornecer suporte técnico e institucional às ações 
governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento 
brasileiros (IPEA, 2018). 
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b) práticas pertinentes à estruturação dos processos organizacionais, que 

atuam como facilitadores da geração, retenção, organização e 

disseminação do conhecimento organizacional; 

c) práticas cuja essência é a base tecnológica e funcional, que serve de 

suporte à gestão do conhecimento organizacional, incluindo a automação 

da gestão da informação, dos aplicativos e das ferramentas de TI para 

captura, difusão e colaboração. 

 
No Quadro 7 encontram-se relacionadas as práticas de gestão do 

conhecimento conforme essas três categorias. 

 
Quadro 7: Práticas de gestão do conhecimento por categorias 

 

Categoria Práticas de Gestão do Conhecimento 

 
 

Aspectos de gestão 
de recursos humanos 

Assistência de colegas, brainstorming, café do conhecimento, coaching, 
compartilhamento de vídeos, comunidades de prática ou comunidades de 
conhecimento, educação corporativa, espaços colaborativos físicos, 
espaços colaborativos virtuais, fóruns presenciais e virtuais, listas de 
discussão, mentoring, narrativas, revisão de aprendizagem, revisão pós- 
ação, universidade corporativa. 

 
 

Estruturação dos 
processos 

organizacionais 

Banco de competências individuais, banco de competências 
organizacionais, banco de conhecimentos, benchmarking interno e externo, 
captura de ideias e de lições aprendidas, construção de clusters de 
conhecimento/repositórios do conhecimento, gestão do capital intelectual, 
inteligência competitiva, instrumento de avaliação do grau de maturidade 
em gestão do conhecimento, lições aprendidas, mapeamento do 
conhecimento, melhores práticas, memória organizacional, organizational 
knowledge assessment, sistema de gestão por competências, sistemas de 
inteligência organizacional, taxonomia. 

 

Base tecnológica e 
funcional 

Blogs, data mining, data warehouse, ferramentas de colaboração, 
ferramentas de busca avançada, gestão de conteúdo, gestão de 
relacionamento com cliente, gestão eletrônica de documentos, serviços on- 
line de redes sociais, sistemas de workflow, voice and voice-over-internet 
protocol. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Batista e Quandt (2014). 

 

 
A descrição dos diversos métodos, técnicas, ferramentas e práticas de gestão 

do conhecimento encontrados na literatura é apresentada no Quadro 8. 
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Quadro 8: Descrição dos métodos, técnicas, ferramentas e práticas de gestão do conhecimento conforme a literatura 
 

Práticas de Gestão do 
Conhecimento 

Descrição Autor 

Aprender-fazendo 
A aprendizagem baseada em experiências reais, observações e reflexões dos conceitos e generalizações. 

Davel e Snyman 
(2005) 

 
Aprendizagem e captura 

de Ideias 
Captura de ideias e de 

lições aprendidas 

Conjunto de processo para coletar, classificar, recuperar, armazenar e compartilhar o conhecimento nas 
atividades diárias da organização. 
Refere-se a captar, de maneira coletiva e sistemática, as lições aprendidas e as ideias que estão surgindo. 
A técnica “captura de ideias e de lições aprendidas” é um guia de como fazer isso. Exemplos de  
ferramentas pessoais para captar ideias e lições aprendidas são computador, blogs e K-logs (blog de 
conhecimento), gravador, filmadora, entre outras. São exemplos de ferramentas coletivas: salas de bate- 
papo eletrônicas, intranet, wikis, redes sociais (Facebook, Linkedin etc), videoconferência, entre outras. 

 
 

APO (2010); 
Batista e Quandt 

(2014) 

 
 

Assistência de pares 

Técnica utilizada por equipes de projeto para solicitar assistência de colegas e de especialistas sobre uma 
situação importante que a equipe está enfrentando. É parte de um processo conhecido como “aprender 
antes de fazer”, isto é, obter conhecimento antes de iniciar um projeto ou trabalho. A duração de um 
encontro para assistir colegas varia normalmente entre 12 horas e dois dias. A equipe de projeto e os 
colegas convidados para assisti-los discutem assuntos e problemas do projeto e propõem soluções. A 
equipe de projeto recebe insights dos seus colegas nos encontros. Os colegas ganham porque passam a 
conhecer mais sobre o projeto e sobre seus membros. 

 
 

Batista e Quandt 
(2014); APO 

(2010) 

 

Banco de competências 
individuais, banco de 
talentos ou páginas 

amarelas 

Repositório de informações sobre a capacidade técnica, científica, artística e cultural das pessoas. A forma 
mais simples é uma lista on-line do pessoal, contendo um perfil da experiência e áreas de especialidade 
de cada usuário. O perfil pode ser limitado ao conhecimento obtido por meio do ensino formal e eventos 
de treinamento e aperfeiçoamento reconhecidos pela instituição, ou pode mapear, de forma mais ampla, a 
competência dos funcionários, incluindo informações sobre conhecimento tácito, experiências e 
habilidades negociais e processuais. 

 
 

Batista e Quandt 
(2014) 

Banco de competências 
organizacionais 

Repositório de informações sobre a localização de conhecimento na organização, incluindo fontes de 
consulta e também as pessoas ou equipes detentoras de determinado conhecimento. 

Batista e Quandt 
(2014) 

 

 
Bases de conhecimento 

Ferramenta de colaboração estruturada para responder, com base nos cinco componentes do 
conhecimento, “O que”, “Por Que”, “Onde”, “Quando”, “Quem” e “Como". Bases de conhecimento podem 
ser simples ou complexas, estruturadas com conhecimento simples ou sofisticado, disponíveis 
gratuitamente na Web, como wikis, por exemplo. Algumas organizações desenvolvem bases de 
conhecimento complexas baseadas em seus próprios processos inovadores de base de conhecimento. 

 

 
APO (2010) 
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 Refere-se à externalização do conhecimento considerado “crítico” por seu impacto no desempenho 

organizacional. As bases de conhecimento servem para preservar, gerenciar e alavancar a memória 
organizacional. 

Batista e Quandt 
(2014) 

 

Benchmarking 
Busca sistemática das melhores referências para comparação aos processos, produtos e serviços da 
organização. 

Batista e Quandt 
(2014); Davel e 
Snyman (2005) 

 
 

Blogs 

Diário que contém uma lista de entradas, geralmente no sentido inverso à ordem cronológica. As entradas 
são artigos curtos ou histórias relativas a eventos da atualidade. 

APO (2010) 

Tipo de sítio (site) na rede mundial de computadores na forma de jornal. Contém uma lista de entradas em 
ordem cronológica. As entradas podem ser textos, fotografias, vídeos, gravações de áudio ou uma mistura 
de tudo isso. O conteúdo do blog pode ser produzido por um único autor ou por uma equipe de autores. 

Batista e Quandt 
(2014) 

 
 

Brainstorming 

É uma maneira simples de ajudar um grupo de pessoas a gerar novas e incomuns ideias. O processo é 
dividido em duas frases: divergência e convergência. Durante a fase divergente, todos concordam em 
atrasar seu julgamento. Em outras palavras, todas as ideias serão tratadas como válidas. Durante a frase 
convergente, os participantes usam seu julgamento, mas de maneira positiva, isto é, eles procuram o que 
gostam sobre as ideias antes de encontrar falhas. 

 

APO (2010); 
Batista e Quandt 

(2014) 

 

Café do conhecimento 
Discussão em grupo, para refletir, desenvolver e compartilhar pensamentos e ideias que vão surgindo. 
Leva a desenvolver percepções e compartilhamentos mais profundos do que o habitual. 

APO (2010); 
Batista e Quandt 

(2014) 

 

Cluster do conhecimento 
Termo dado por grupos que têm como objetivo encontrar uma nova forma para criar, inovar e disseminar 
conhecimento. Em outras palavras, indivíduos, equipes e organizações se reúnem, virtualmente, para 
melhor comunicar, colaborar, aprender e compartilhar conhecimento. 

 

APO (2010) 

Coaching 
Similar ao mentoring, mas o coach não participa da execução das atividades. Faz parte de processo 
planejado de orientação, apoio, diálogo e acompanhamento, alinhado às diretrizes estratégicas. 

Batista e Quandt 
(2014) 

Compartilhamento de 
vídeo 

Publicação de conteúdo na forma de vídeo para um público específico ou para todo mundo. Além de 
compartilhar conteúdo, permite algum nível de debate. 

Batista e Quandt 
(2014) 

 
 

 
Comunidades de prática 

Grupos de pessoas que compartilham uma preocupação ou um sentimento por algo que fazem e 
aprendem. No contexto da gestão do conhecimento, as CoPs são formadas intencionalmente ou de forma 
espontânea para compartilhar e criar habilidades comuns, conhecimento e experiência entre os 
participantes. 

 
APO (2010) 

São grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um interesse comum. As 
comunidades são auto-organizadas, a fim de permitir a colaboração de pessoas internas ou externas à 
organização; propiciam o veículo e o contexto para facilitar a transferência de melhores práticas e o acesso 
a especialistas, bem como a reutilização de modelos do conhecimento e das lições aprendidas. 

 

Batista e Quandt 
(2014) 
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Construção de clusters e 
conhecimento/repositórios 

do conhecimento 

Refere-se à externalização do conhecimento considerado crítico por seu impacto no desempenho 
organizacional. As bases ou repositórios do conhecimento servem para preservar, gerenciar e alavancar a 
memória organizacional. Em geral, um repositório de conhecimento conterá mais que documentos (sistema 
de gestão de documentos), dados (banco de dados) ou registros (sistema de gestão de registros), 
conhecimento valioso, que é uma mistura de conhecimento tácito e explícito, baseado nas experiências 
únicas dos indivíduos que são ou foram parte daquela companhia, assim como o know-how que tem sido 
testado e aprovado em situações de trabalho. 

 

 
Batista e Quandt 

(2014) 

Data mining 
Instrumentos com alta capacidade de associação de termos, permitindo-lhes garimpar assuntos ou temas 
específicos. 

Batista e Quandt 
(2014) 

Data warehouse 
Tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura hierarquizada disposta em bases relacionais, 
permitindo versatilidade na manipulação de grandes massas de dados. 

Batista e Quandt 
(2014) 

 
Educação corporativa 

Compreende processos de educação continuada, estabelecidos com vistas à atualização do pessoal de 
maneira uniforme em todas as áreas da organização. Pode ser implementada sob a forma de universidade 
corporativa, sistemas de ensino a distância etc. 

Batista e Quandt 
(2014) 

Espaço presencial 
colaborativo 

Prática utilizada na organização para o trabalho colaborativo em equipe na prototipagem e design de 
produtos e processos, incentivando a experimentação e testando ideias. 

 

APO (2010) 

 

Espaço virtual colaborativo 
Prática que permite que as pessoas trabalhem em colaboração, compartilhando documentos, edição 
colaborativa em coautoria, áudio e videoconferência, independentemente de onde estejam localizadas 
fisicamente. 

APO (2010); 
Batista e Quandt 

(2014) 

 
 

Espaços colaborativos 
físicos 

Quando as pessoas compartilham ou criam conhecimento, elas normalmente interagem com outras 
pessoas por meio de comunicação face a face. Elas discutem, dialogam ou simplesmente fazem perguntas. 
O espaço físico é onde esse tipo de interação humana ocorre. Se esse espaço for bem planejado, pode 
promover o compartilhamento e criação de conhecimento. Muitos espaços físicos não são adequados para 
promover trabalho colaborativo. Por outro lado, há espaços que facilitam a interação entre as pessoas e 
promovem a criação e compartilhamento do conhecimento. 

 
Batista e Quandt 

(2014); APO 
(2010) 

Ferramenta de busca Ferramenta que pesquisa o conteúdo na web. Ghani (2009) 

 
Ferramenta de busca 

avançada 

Motor de busca para melhoria significativa nos resultados de pesquisas. Formas para obter a informação 
certa e diminuir a sobrecarga de informações. 

APO (2010) 

Mecanismos de busca disponíveis na rede mundial de computadores, como, por exemplo, o Google. 
Batista e Quandt 

(2014) 

Ferramentas de 
colaboração 

São sistemas informatizados que capturam e   difundem conhecimento e experiência entre 
trabalhadores/departamentos tais como portais, intranets e extranets. 

Batista e Quandt 
(2014) 
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Ferramentas de 
mapeamento do 
conhecimento 

 

Qualquer recurso que localiza pessoas por seu conhecimento. 
 

Ghani (2009) 

Fórum de discussão 
Prática utilizada para discutir e compartilhar informações, ideias e experiências que contribuirão para o 
desenvolvimento de competências e aperfeiçoamento de processos e atividades da organização. 

APO (2010) 

 

Fóruns, encontros, 
workshops, treinamentos e 

seminários 

São encontros que possibilitam o compartilhamento do conhecimento e a aprendizagem. Os assuntos 
devem agregar valor as práticas de trabalho. Existem também os workshops de conhecimento, que são 
encontros onde os funcionários visam identificar o conhecimento organizacional importante a respeito dos 
produtos e processos. Estes workshops destinam-se a identificar lacunas de conhecimento e promover a 
aprendizagem organizacional. 

 
Davel e Snyman 

(2005) 

Fóruns presenciais e 
virtuais e listas de 

discussão 

São definidos como espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e experiências 
que contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o aperfeiçoamento de processos e 
atividades da organização. 

Batista e Quandt 
(2014) 

 

Gestão de conteúdo 
Trata da representação dos processos de seleção, captura, classificação, indexação, registro e depuração 
de informações. Tipicamente envolve pesquisa contínua dos conteúdos dispostos em instrumentos como 
base de dados, árvores de conhecimento, redes humanas etc. 

Batista e Quandt 
(2014) 

Gestão do capital 
intelectual ou gestão dos 

ativos intangíveis 

Trata-se de recursos disponíveis no ambiente institucional, de difícil qualificação e mensuração, mas que 
contribuem para os seus processos produtivos e sociais. A prática pode incluir mapeamento e gestão dos 
ativos do conhecimento, a saber, ativos de mercado, ativos humanos, ativos de propriedade intelectual, 
ativos de infraestrutura e ativos de relacionamento. 

 

Batista e Quandt 
(2014) 

 
Gestão de relacionamento 

com o cliente 

Classe de ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente. Essas ferramentas 
compreendem sistemas informatizados e fundamentalmente mudança de atitude corporativa, que objetiva 
ajudar as organizações a criar e manter um bom relacionamento com seus clientes, armazenando e inter- 
relacionando, de forma inteligente, informações sobre suas atividades e interações com a empresa. 

 
Batista e Quandt 

(2014) 

Gestão eletrônica de 
documentos 

Prática de gestão que implica na adoção de aplicativos de controle e emissão, edição e acompanhamento, 
distribuição, arquivamento e descarte de documentos. 

Batista e Quandt 
(2014) 

Intranet 
Rede contida dentro da empresa. É usada para compartilhar informações e recursos de computação entre 
empregados, bem como para facilitar o trabalho de grupo. 

Ghani (2009) 

 
Instrumento de avaliação 
do grau de maturidade em 
gestão do conhecimento 

Questionário de pesquisa para ajudar organizações a realizar uma breve autoavaliação do grau de 
maturidade em gestão do conhecimento. Deve ser realizada no início da implementação desta gestão. O 
instrumento para avaliação do grau de maturidade é baseado no modelo de gestão do conhecimento para 
a administração pública brasileira, proposto por Fábio Ferreira Batista em obra publicada pelo Ipea em 
2012. 

 

Batista e Quandt 
(2014) 
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Localizador de 
especialistas 

Prática utilizada para localizar e conectar especialistas em qualquer parte da organização. O sistema 
permite encontrar e montar equipes de projetos, localizando os tipos de conhecimentos e as necessidades 
identificadas. 

 

APO (2010) 

Mapeamento ou auditoria 
do conhecimento 

Registro do conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços e relacionamento com os 
clientes. Inclui a elaboração de mapas ou árvores do conhecimento, descrevendo fluxos e relacionamentos 
de indivíduos, grupos ou a organização como um todo. 

Batista e Quandt 
(2014) 

 
 

Melhores práticas 

Identificação e difusão de melhores práticas que podem ser definidas como um procedimento validado para 
a realização de uma tarefa ou solução de um problema. Inclui o contexto onde pode ser aplicado. São 
documentadas por meio de bancos de dados, manuais ou diretrizes. 
São processos ou um método que já foram testados e representam a forma mais eficaz de se realizar um 
objetivo específico. 

 

Batista e Quandt 
(2014); Davel e 
Snyman (2005) 

 

Memória organizacional, 
lições aprendidas ou banco 

de conhecimentos 

Registro do conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços e relacionamentos com os 
clientes. As lições aprendidas são relatos de experiências em que se registra o que aconteceu, o que se 
esperava que acontecesse, a análise das causas das diferenças e o que foi aprendido durante o processo. 
A gestão de conteúdo mantém atualizadas as informações, ideias, experiências, lições aprendidas e 
melhores práticas documentadas na base de conhecimentos. 

 
Batista e Quandt 

(2014) 

 

Mentoring 
Modalidade de gestão do desempenho na qual um expert participante (mentor) modela as competências 
de um indivíduo ou grupo (mentorado), observa e analisa o desempenho e retroalimenta a execução das 
atividades do indivíduo ou grupo. 

Batista e Quandt 
(2014); APO 

(2010) 

 
 
 

Storytelling (narrativas) 

Uso de histórias com o intuito de transmitir conhecimento tácito que poderia ser difícil de expressar. Assim, 
o conhecimento pode ser transferido em linguagem informal e de forma narrativa assim como as pessoas 
gostam. 

Davel e Snyman 
(2005) 

Prática utilizada para compartilhar experiências e lições aprendidas, por meio de relatos e eventos que 
consistem em literalmente contar histórias de forma simples, utilizando palavras e imagens. 

APO (2010) 

Técnicas utilizadas em ambientes de gestão do conhecimento para descrever assuntos complicados, expor 
situações e/ou comunicar lições aprendidas ou ainda interpretar mudanças culturais. São relatos 
retrospectivos de pessoal envolvido nos eventos ocorridos. 

Batista e Quandt 
(2014) 

 
Organizational knowledge 

assessment 

Instrumento de avaliação que permite à organização conhecer seu grau de maturidade em gestão do 
conhecimento e identificar áreas-chave que precisam ser aprimoradas para avançar na institucionalização 
desse tipo de gestão. O método foi desenvolvido pelo Instituto do Banco Mundial e conta com três 
elementos básicos: pessoas, processos e sistemas. 

 
Batista e Quandt 

(2014) 

Revisão de aprendizagem 
Prática utilizada pela equipe de projeto para auxiliar na aprendizagem individual durante o processo de 
trabalho. O objetivo é que os membros da equipe possam aprender continuamente durante o projeto. 

APO (2010) 
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 Técnica usada por equipes de projeto para promover a aprendizagem durante o processo de trabalho. A 

revisão de aprendizagem é diferente da revisão pós-ação, sendo esta realizada no final do projeto, já 
aquela pode ocorrer após qualquer evento. Um evento pode ser uma atividade curta, ou parte de uma 
atividade mais longa (p.ex., uma reunião de planejamento de projeto). 

 
Batista e Quandt 

(2014) 

Revisão por pares 
Técnica usada pela equipe de projeto para solicitar a assistência de colegas e especialistas no assunto a 
respeito de um problema significativo enfrentado pela equipe. 

APO (2010) 

 

 
Revisão pós-ação 

Técnica para avaliar e captar lições aprendidas quando um projeto chega ao fim. Permite aos membros da 
equipe de projetos descobrirem o que aconteceu, por que aconteceu e como manter os pontos fortes e 
eliminar as oportunidades de melhoria. A revisão ocorre por meio de um debate informal com os principais 
membros do projeto. A revisão pode ser realizada no final do projeto ou no final de um ponto chave durante 
o projeto. A revisão maximiza o aprendizado ao permitir um ambiente onde líderes e membros podem 
conversar honestamente sobre o projeto. 

 
Batista e Quandt 

(2014); APO 
(2010) 

 
 

Serviços de rede social 

Rede social é um grupo de pessoas que compartilha uma área comum de interesse. Os serviços on-line 
de redes sociais, ou redes sociais digitais, servem de suporte para se interagir socialmente na rede mundial 
de computadores. Os serviços, entre outros, contemplam mecanismos para se encontrar pessoas com 
interesses e necessidades semelhantes; organizar grupos ou subgrupos de pessoas para facilitar a 
comunicação entre elas; compartilhar conteúdo (documentos, links para sítios relevantes e vídeos). 

 

Batista e Quandt 
(2014); APO 

(2010) 

Sistema de aprendizagem Educação a distância, e-learning e treinamento baseado em computador. Ghani (2009) 

Sistema de gerenciamento 
de conteúdo 

Gestão de conteúdo eletrônico, incluindo arquivos de multimídia. Ghani (2009) 

 
Sistema de gerenciamento 

de documentos 

Forma eficiente e eficaz de acesso a documentos para evitar sobrecarga de informações. Fundamental 
para se encontrar a informação correta no tempo certo. 

APO (2010) 

Gestão eletrônica de documentos, sistema de busca, edição, distribuição, recuperação, arquivamento e 
gerenciamento do ciclo de vida completo dos documentos. 

Ghani (2009) 

Sistemas de colaboração e 
comunicação em grupo 

E-mail, teleconferência, videoconferência, chat, fórum, listServ, groupware, calendário, log, espaços de 
informação compartilhados, sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho, sistema de suporte à decisão 
em grupo. 

 

Ghani (2009) 

 
 

Sistemas de gestão por 
competências 

Estratégia de gestão baseada nas competências requeridas para o exercício de atividades de determinado 
posto de trabalho e remuneração pelo conjunto de competências efetivamente exercidas. As práticas, 
nessa área, visam determinar as competências essenciais à organização, avaliar a capacitação interna 
com relação aos domínios correspondentes a essas competências e definir os conhecimentos e 
habilidades que são necessários para se superar as deficiências existentes com relação ao nível desejado 
para a organização. Podem incluir o mapeamento de processos-chave, das competências essenciais 
associadas a eles, das atribuições, atividades e habilidades existentes e necessárias e das medidas para 
superar as deficiências 

 
 

Batista e Quandt 
(2014) 
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Sistemas de inteligência 
organizacional ou 

inteligência competitiva 

Transformação de dados em inteligência com o objetivo de apoiar a tomada de decisão. Visam extrair 
inteligência de informações, por meio da captura e conversão das informações em diversos formatos, e o 
conhecimento a partir da informação. O conhecimento obtido de fontes internas ou externas, formais ou 
informais é formalizado, documentado e armazenado para facilitar o seu acesso. 

 
Batista e Quandt 

(2014) 

 
Sistemas de workflow 

Apoiam o controle da qualidade da informação sustentado pela automação do fluxo ou trâmite de 
documentos. Workflow é o termo utilizado para se descrever a automação de sistemas e processos de 
controle interno, implantada para simplificar e agilizar os negócios. É empregado para controle de 
documentos e revisões, requisições de pagamentos, estatísticas de desempenho de funcionários etc. 

 

Batista e Quandt 
(2014) 

 
 
 

 
Taxonomia 

Técnica que fornece uma estrutura para se organizar as informações, documentos e bibliotecas de forma 
consistente. Essa estrutura ajuda as pessoas a navegar eficazmente, armazenar e recuperar dados 
necessários e informações em toda a organização. Baseia-se no fluxo de trabalho e conhecimento em uma 
biblioteca, de forma consistente. 

 

APO (2010) 

Técnica que possibilita a organização estrutural: i) informação, ii) documentos e iii) bibliotecas, de maneira 
consistente. A estrutura, ou arquitetura, ajuda as pessoas a navegar, armazenar e recuperar dados e 
informações necessários em toda a organização. A taxonomia permite organizar as informações e 
conhecimento necessários, de maneira intuitiva. Pode ser considerado um sistema de classificação para o 
capital intelectual da organização, além de indicar a experiência e conhecimento das pessoas. A taxonomia 
pode também incluir metadados que permitem a gestão sistemática de dados ou informação. 

 
 

Batista e Quandt 
(2014) 

Tecnologia de Inteligência 
Artificial 

Sistemas especialistas e sistemas de aprendizagem. Ghani (2009) 

 
Universidade corporativa 

É a constituição formal de unidade organizacional dedicada a promover a aprendizagem ativa e contínua 
dos colaboradores da organização. Programas de educação continuada, palestras e cursos técnicos visam 
desenvolver tanto os comportamentos, atitudes e conhecimentos mais amplos como as habilidades 
técnicas mais específicas. 

 

Batista e Quandt 
(2014) 

Voice and voice-over- 
internet protocol 

Transmissão de sinais de áudio e vídeo entre computadores, por meio da rede mundial de computadores, 
utilizando conexão de banda larga e equipamentos de baixo custo, tais como webcam e fone de ouvido. 

Batista e Quandt 
(2014); APO 

(2010) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.3 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) descreve as normas gerais da 

educação nacional que deverão ser observadas pelas IES no momento da oferta 

de ensino. O PNE vigente, disciplinado na lei nº 13.005, de 25/06/2014, 

determina as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos 

próximos dez anos, ou seja, até o ano de 2024. 

De acordo com MEC, esse plano foi resultado da articulação entre esse 

ministério e os demais entes federados e instâncias representativos do setor 

educacional de forma a fomentar o direcionamento do trabalho educacional. 

Nesse sentido, estes referenciaram o Planejamento Estratégico Institucional e o 

Plano Tático Operacional de cada meta estabelecida no PNE, envolvendo, dessa 

forma, todas as secretarias, as autarquias, os responsáveis e os recursos 

disponíveis, adequando, por fim, o Plano Plurianual (PPA) (2016-2019) ao PNE4. 

Algumas das estratégias do PNE estão voltadas para o aperfeiçoamento 

do SINAES, a ampliação da cobertura do ENADE, a indução do processo de 

autoavaliação institucional e a elevação do padrão de qualidade das 

universidades, o que motivou a reformulação do sistema de avaliação e a criação 

de novas legislações com novos conceitos e diretrizes avaliativas. 

O PNE, porém, não deve ser interpretado isoladamente, considerando-se 

que as diretrizes e as bases da educação nacional são estabelecidas na lei nº 

9.394/1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). Em capítulo específico para a educação superior, essa lei contempla as 

espécies de cursos e programas que a educação superior abrangerá, quais 

sejam, cursos sequenciais, de graduação, pós-graduação (tanto lato sensu como 

stricto sensu) e extensão, bem como o fato de que essa educação poderá ser 

ministrada tanto por IES públicas como privadas, que, no entanto, em qualquer 

caso, terão sua autorização, reconhecimento de curso e credenciamento após 

um processo administrativo regular de avaliação. 

Nesse sentido, o SINAES busca integrar, em um único sistema, a 

avaliação de cursos, das IES e dos alunos, este último por meio do ENADE. 

Desse modo, a fim de se contextualizar e facilitar o entendimento dos processos 

 
 

4 Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/>. Acesso em 11 de jun. 2018. 

http://pne.mec.gov.br/
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de avaliação da educação superior brasileira, a seguir se expõe sobre as 

propostas que fizeram parte das políticas de avaliação do ensino superior no 

Brasil no período de 1983 até a implantação do SINAES, vigente na atualidade. 

 
2.3.1 Trajetória da avaliação da educação superior no Brasil 

 

As primeiras iniciativas voltadas para o controle da qualidade das IES e, 

consequentemente, dos processos de avaliação da educação superior brasileira 

foram concebidas como forma de essas instituições prestarem contas à 

sociedade dos investimentos efetuados pelo setor público. Assim, a partir de 

1983, várias propostas fizeram parte das políticas de avaliação do ensino 

superior no Brasil, as quais se encontram sumarizadas no Quadro 9: 

 
Quadro 9: Políticas de avaliação no Brasil – período de1983 até a atualidade 

 

Período de atuação Política de avaliação 

 

 
1983- 1994 

Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) 

Comissão Nacional de Reforma do Ensino Superior (CNRES) 

Grupo Executivo para Reformulação do Ensino Superior (GERES) 

Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras (PAIUB) 

1995 -2003 Exame Nacional de Cursos – ENC 

2004 – atual Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Como pode ser observado no Quadro 9, a primeira proposta de avaliação 

da educação superior no país foi o Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária (PARU), criado em 1983, com o objetivo de avaliar a Reforma 

Universitária de 1968, implantada pelo governo militar, visando, especialmente, 

as universidades federais. Como primeiro programa submetido à discussão 

política e aprovado no país, o PARU elaborou questionários que foram 

respondidos por estudantes, dirigentes universitários e docentes e acolheu 

igualmente estudos específicos para apreender o impacto da lei n. 5540/19685 

quanto à estrutura administrativa, à expansão das matrículas e sua 

caracterização, à relação entre atividades de ensino, pesquisa e extensão, às 

 

 
5 Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média e 
dá outras providências. 
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características do corpo docente e técnico-administrativo e à vinculação com a 

comunidade (HORTA, 2014). 

Gouveia et al. (2005) consideram que, embora o PARU não tivesse 

chegado a se estabelecer como um programa nacional de avaliação, ele 

acenava para a (re) organização do sistema de educação superior a partir da 

coleta e análise de dados sobre a gestão das IES e a produção e disseminação 

de conhecimentos em face da reforma instituída pela lei nº 5.540/68. Desativado 

em 1984, esse programa teve enorme relevância, uma vez que, conforme afirma 

o autor, abriu caminhos para os demais programas e sistemas que vieram a ser 

implantados no Brasil. 

Em 1985, com o objetivo de criar uma nova política para a educação 

superior brasileira, foi publicado o decreto nº 91.177 (BRASIL, 1985b), que 

instituiu uma comissão nacional para discutir o ensino superior brasileiro, a qual 

passou a ser denominada, pelos estudiosos da área de avaliação da educação 

superior, como Comissão Nacional de Reforma do Ensino Superior (CNRES). 

Assim, deveriam ser definidas políticas públicas que tivessem por objetivo o 

desenvolvimento e que atendessem aos “anseios da novíssima democracia que 

se instalava na sociedade brasileira” (SOUZA, 2016, p.63). 

A realização de uma avaliação da universidade brasileira e de seus 

agentes (professores, gestores, técnicos etc.) poderia contribuir para se 

enfrentar os desafios das próximas décadas. Nesse contexto, Dias Sobrinho 

(2000) declara que uma exigência fundamental para um processo de avaliação 

da educação superior é a compreensão das funções essenciais da instituição 

universitária, ressaltando, assim, a necessidade de uma avaliação do ensino 

superior brasileiro. 

No mês de novembro de 1985, a Comissão Nacional para Reformulação 

da Educação Superior – CNRES - apresentou o seu relatório final indicando a 

necessidade do então Conselho Federal da Educação (CFE) de “estabelecer 

mecanismos de avaliação permanente do sistema brasileiro de educação, com 

apoio de comissões ad hoc de especialistas por ele designados” (BRASIL, 1985, 

p. 50).Gouveia et al. (2005) salientam que, no referido relatório, a avaliação 

figurava como importante aspecto a ser considerado para o sucesso da reforma 

da educação superior a ser realizada. Segundos esses autores, entre os 

aspectos analisados, o tema da avaliação da qualidade do ensino superior se 
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fez presente, o qual apresentava uma ênfase regulatória de avaliação e a 

valorização do mérito individual no processo de redirecionamento da política 

para a educação superior naquele momento. Assim sendo, o relatório produzido 

mostrou-se um instrumento para fomentar as discussões da qualidade do ensino 

superior. 

Em 1986 foi constituído o Grupo Executivo para Reformulação do Ensino 

Superior (GERES), cuja função era criar uma proposta para a reforma do ensino 

superior (BRASIL, 1986). Os trabalhos desenvolvidos por esse grupo tiveram 

como principais temas (a) a má remuneração dos professores; (b) a carência de 

equipamentos, laboratórios e bibliotecas; (c) a deficiência na formação 

profissional dos estudantes; (d) a descontinuidade das pesquisas; (e) a 

discriminação social no acesso às universidades; (f) os sistemas 

antidemocráticos de admissão e escolha do quadro de dirigentes; (g) a crise 

financeira e pedagógica do ensino privado; (h) o excesso de controles 

burocráticos nas universidades públicas; e (i) a pouca clareza na prevalência do 

sistema de mérito na seleção e promoção dos professores (BRASIL, 1986, p. 16- 

17). 

Embora o GERES não tenha chegado à realização da reforma 

universitária, e menos ainda a uma política para a educação superior, conforme 

destacam Gouveia et al. (2005), a literatura sobre a avaliação da educação 

superior nos anos 1980 indica a importância do relatório e do próprio GERES 

para a estruturação da política de avaliação da educação superior, que se 

efetivou a partir da lei nº 9.131/95, cujo desdobramento mais visível foi a 

implementação do ENADE, como se verá adiante. 

Outra iniciativa voltada para o controle da qualidade das IES foi o 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), que 

teve origem em uma proposta feita pela Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil (Andifes) ao MEC em 1993. 

Essa proposta foi desenvolvida pela Comissão Nacional de Avaliação, 

coordenada e assessorada pela Secretaria de Ensino Superior (SESU) e 

composta por representantes de várias entidades (SOUZA, 2016).No mesmo 

ano esse grupo produziu o “Documento Básico – Avaliação das Universidades 

Brasileiras: uma proposta nacional”, que explicita a fundamentação, os 

princípios, os objetivos, as características, as formas de desenvolvimento da 
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proposta e os indicadores da avaliação, descrevendo as variáveis a serem 

avaliadas. “Os trabalhos dos membros da comissão do Paiub foram norteados 

pelos princípios de: globalidade, comparabilidade, respeito à identidade 

institucional, não premiação ou punição, adesão voluntária, legitimidade e 

continuidade” (BRASIL, 1994, p. 8). Esses princípios estiveram presentes em 

todos os documentos propostos nas discussões a respeito da avaliação e 

reforma do ensino superior brasileiro. 

O PAIUB refletiu o amadurecimento do processo avaliativo de modo geral, 

desde os agentes educacionais e governamentais envolvidos até a sua 

concepção. Apesar da relevância dessa iniciativa na trajetória da avaliação da 

educação superior, esse programa foi colocado de lado em 1995, ficando, em 

seu lugar, outro projeto de concepção distinta, o Exame Nacional de Cursos 

(ENC)(SOUZA, 2016). 

O ENC foi implantado em 1995, com uma dimensão pública até então 

nunca dada à avaliação das IES (GOUVEIA et al., 2005). De acordo com Souza 

(2016, p.93), quando esse exame foi instituído, percebia-se forte expansão do 

ensino superior privado e aquele “apresentava uma metodologia avaliativa muito 

diversa do Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras, o que foi objeto 

de muitas críticas”. 

O ENC foi regulamentado pela lei nº 9.131, de 1995. O artigo 3º dessa lei 

definiu como o MEC deveria realizar a avaliação, indicando duas espécies desta: 

a das instituições e a dos cursos. Como fator relevante quando da instituição do 

ENC, Souza (2016) ressalta que, além das questões relativas ao ensino superior 

e sua avaliação, com o intuito de garantir os avanços de que o país necessitava 

na área educacional, buscou-se uma nova reformulação de todo o sistema, o 

que ocorreu em 1996 com a publicação da lei nº 9.394, a LDB (BRASIL, 1996c). 

Segundo esse autor, essa lei veio somar-se à imensa infinidade de legislações, 

decretos e portarias já existentes e que disciplinavam a educação no Brasil. 

O ENC consistiu-se no primeiro exame nacional de natureza censitária, 

realizado por alunos concluintes dos cursos de graduação a partir de 1996. Era 

constituído por dois instrumentos aplicados aos estudantes: teste de 

conhecimentos, por meio de aplicação de provas compostas de questões de 

múltipla escolha e de questões discursivas, e um conjunto de questionários - 
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questionário-pesquisa e questionário sobre impressões das provas (BRASIL, 

2003). 

A grande repercussão pública do ENC pode ser atribuída a algumas 

características de sua implementação. Gouveia et al. (2005) ressaltam que o 

exame sujeitava os alunos formandos dos cursos avaliados à realização 

obrigatória de uma prova de conhecimentos; as instituições eram classificadas 

em um ranking, de acordo com os resultados das provas realizadas por seus 

estudantes, por meio de cinco menções (A, B, C, D e E); e os resultados focavam 

os cursos de graduação e eram registrados no histórico escolar do estudante. 

Para esses autores o ENC repercutiu na opinião pública tanto positiva quanto 

negativamente, principalmente porque a ênfase na divulgação dos resultados 

recaía sobre as notas obtidas nas provas, desprezando-se as informações que 

havia a respeito dos estudantes ou sobre as próprias provas. Ao mesmo tempo 

em que estimularam os rankings das universidades, os resultados desse exame 

provocaram ameaça de fechamento automático de cursos para os que 

obtivessem menção D e E nos últimos três provões, conforme previsto na lei nº 

9.131/1995, embora raramente a ameaça tenha sido cumprida. 

Segundo Dias Sobrinho (2000, p.166), as informações oriundas desse 

exame nem sempre se configuraram como subsídios para a definição de 

políticas de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico. Como as provas eram 

feitas ao final dos cursos, não era possível aproveitá-las na perspectiva de 

educação permanente porque não se levavam em conta “nem as condições 

individuais de partida nem tampouco as diferenças entre as condições de 

produção das instituições”. Para Gouveia et al. (2005), a não consideração das 

diferenças de produção das instituições e o alto custo da administração do 

exame, em razão do crescente número de instituições, cursos e áreas, 

colocaram a eficiência do ENC em questão. 

Com o pressuposto de discutir um novo modelo de avaliação a partir de 

uma articulação entre a concepção do PAIUB e a do ENC, em 2003 foi 

constituída a Comissão Especial da Avaliação da Educação Superior (CEA), que 

contava com integrantes de reconhecida competência na área da avaliação do 

ensino superior das mais diversas instituições e organizações (SOUZA, 2016). 

Conforme mencionam Rothen e Barreyro (2006, p. 960), havia “predominância 
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do perfil acadêmico de seus integrantes, especialmente das universidades 

públicas que participaram da experiência de avaliação no âmbito do PAIUB”. 

A CEA iniciou seus trabalhos em maio de 2003, tendo a pretensão de 

observar os seguintes aspectos: análise e diagnóstico dos instrumentos, 

procedimentos e quadro normativo de avaliação e regulação da educação 

superior vigentes e elaboração de uma proposta de reformulação dos processos, 

instrumentos e políticas de avaliação e de regulação da educação superior 

(BRASIL, 2003c). 

De acordo com Souza (2016), os trabalhos dessa comissão foram 

desenvolvidos com a preocupação de se construir conceitos básicos para a 

regulação e a avaliação do ensino superior, e, como resultado, a CEA 

apresentou um documento intitulado Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES): bases para uma nova proposta da educação 

superior, que abordava, principalmente, três aspectos: (a) o marco legal da 

avaliação e regulação da educação superior; (b) a análise dos procedimentos de 

verificação e validação dos sistemas de informação; e (c) uma proposta para 

uma política de avaliação da educação superior, com a instituição do SINAES. 

Outro elemento criado pela legislação que instituiu esse sistema foi a 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). Coube a 

essa comissão 

 
[...] propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da 
avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 
estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de 
avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar 
recomendações às instâncias competentes; formular propostas para o 
desenvolvimento das instituições de educação superior, com base nas 
análises e recomendações produzidas nos processos de avaliação; 
articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a 
estabelecer ações e critérios comuns de avaliação e supervisão da 
educação superior (BRASIL, 2004, p.2). 

 

Souza (2016) argumenta que, por meio dos vários programas e 

comissões instituídos com o intuito de buscar um processo eficiente da avaliação 

do ensino superior, é possível observar que a instituição da CONAES foi 

fundamental para que mais agentes sociais e educacionais pudessem se 

envolver com o processo de avaliação da qualidade das IES e dos cursos. 
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Assim, as informações do SINAES servem de instrumentos facilitadores 

para que os estudantes escolham os cursos e/ou instituições em que pretendem 

realizar seus estudos. Os resultados do processo avaliativo produzido pelo 

SINAES podem ser utilizados por diferentes esferas da sociedade, mas em todas 

elas o objetivo é um só, a garantia de um ensino superior de qualidade para 

todos (SOUZA, 2016). 

 
2.3.2 O SINAES e a avaliação institucional 

 

Criado pela lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, e vigente atualmente, o 

SINAES tem por finalidade 

 
a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 
expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a 
promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 
sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização 
de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 
respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 
identidade institucional (SINAES, 2009, p. 151). 

 

Esse sistema é formado por três componentes principais, a avaliação das 

instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes, e avalia todos os 

aspectos que giram em torno desses três eixos, principalmente o ensino, a 

pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a 

gestão da instituição, o corpo docente e as instalações (INEP, 2018a). 

O artigo 3º da lei n. 10.461/2004 estabelece as dez dimensões da 

avaliação institucional, a partir das quais são definidos os indicadores de 

qualidade para se subsidiar a avaliação interna e a externa, a saber: Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); política para ensino, pesquisa, 

pós-graduação e extensão; responsabilidade social da IES; comunicação com a 

sociedade; políticas de pessoal, carreiras do corpo docente e de técnico- 

administrativo; organização de gestão da IES; infraestrutura física; planejamento 

de avaliação; políticas de atendimento aos estudantes e sustentabilidade 

financeira. 

A avaliação de cursos, foco desta pesquisa e pormenorizada na seção 

seguinte, tem o objetivo de identificar as reais condições de ensino oferecidas 
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aos alunos, levando em conta três dimensões: organização didático-pedagógica, 

perfil do corpo docente e instalações físicas. 

A avaliação do desempenho dos estudantes é realizada por meio do 

ENADE, de competência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), observada a sua finalidade no art. 5ª, § 1º 

da lei.1061: 

 
Art. 5º A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 
graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes - ENADE. 
§ 1º O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos 
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 
respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às 
exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas 
competências para compreender temas exteriores ao âmbito 
específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e 
a outras áreas do conhecimento. 

 

O SINAES dispõe, ainda, de uma série de instrumentos complementares, 

os quais permitem que sejam atribuídos conceitos, ordenados em uma escala 

com cinco níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões 

avaliadas (INEP, 2018a), a saber: 

 autoavaliação: trata-se de uma estrutura avaliativa estabelecida 

pela própria IES, denominada de Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), com a finalidade de conduzir os processos internos de 

avaliação da instituição, observadas as seguintes diretrizes: a) 

assegurar a participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica; b) vedar a composição que privilegie a maioria dos 

seguimentos; e c) atuar de forma autônoma (BRASIL, 2004). A 

autoavaliação institucional deve buscar compreender a cultura e a 

vida de cada instituição em suas múltiplas manifestações. A 

ênfase deve ser dada aos processos de ensino, pesquisa e 

extensão, sempre que possível de forma integrada, mas tendo-se 

em vista a concepção de formação e de responsabilidade social 

nos termos definidos pelo Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

(SINAES, 2009);
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 ENADE: avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de 

graduação em relação aos conteúdos programáticos, habilidades 

e competências adquiridas em sua formação (INEP, 2018c);

 avaliação dos cursos de graduação: tem por objetivo identificar as 

condições de ensino oferecidas aos alunos, em especial aquelas 

relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à 

organização didático-pedagógica. Utiliza procedimentos e 

instrumentos, dentre os quais, obrigatoriamente, as visitas aos 

cursos e às IES por comissões de especialistas (avaliadores) das 

respectivas áreas do conhecimento, que emitem pareceres a partir 

disso, conforme se observa o artigo 4º da lei 10.861/2004 

(BRASIL, 2004);

 instrumentos de informação - censo e cadastro: subsidiam o 

planejamento e a avaliação de políticas públicas, oferecem 

informações sobre ingressos, matrículas, concluintes, vagas, 

dados de financiamento estudantil, além de contribuírem no 

cálculo de indicadores de qualidade como o Cálculo Preliminar de 

Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC) (INEP, 2018d).

 
Os resultados da avaliação realizada pelo SINAES subsidiam os 

processos de regulação, que compreendem atos autorizativos e atos 

regulatórios. Os primeiros são responsáveis pelo credenciamento das IES, 

autorização e reconhecimento de cursos, enquanto os atos regulatórios são 

voltados para o recredenciamento de IES e renovação de reconhecimento de 

cursos (INEP, 2018b). 

Os pedidos de ato autorizativo deverão ser analisados em conformidade 

com o que dispõe o artigo 13 do decreto nº 9.235/2017, ou seja, devem se basear 

em quatro vertentes: 

a) os conceitos atribuídos ao conjunto e a cada uma das dimensões do 

SINAES avaliadas no relatório de avaliação externa in loco, realizada pelo INEP; 

b) as avaliações dos processos vinculados; 

c) os demais procedimentos e instrumentos de avaliação; e 
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d) o conjunto de elementos de instrução apresentado pelas entidades 

interessadas no processo ou solicitados pela secretaria competente em sua 

atividade instrutória (BRASIL, 2017). 

 
Após o ato autorizativo, as IES poderão ser credenciadas em três 

modalidades, levando-se em consideração as organizações e as prerrogativas 

acadêmicas: faculdade, centros universitários e universidades. Entretanto, as 

IES privadas serão, originalmente, credenciadas como faculdades, e as 

alterações somente serão possíveis após o processo de recredenciamento, 

como disciplina o artigo 15 do decreto supramencionado (BRASIL, 2017). 

Conforme prevê a legislação, as IES são submetidas, periodicamente, à 

obtenção de renovação do reconhecimento, avaliação essa imprescindível para 

que os cursos continuem sendo ofertados. 

 
2.3.3 Instrumentos de avaliação de cursos 

 

O instrumento de avaliação de cursos desenvolvidos pelo Inep/MEC é 

regulamentado pela portaria normativa do MEC nº 19, de 13 de dezembro de 

2017, e estabelece os procedimentos de competência do INEP referentes à 

avaliação de instituições de educação superior, de cursos de graduação e de 

desempenho acadêmico de estudantes (ENADE). Trata-se de uma ferramenta 

que contém todas as informações das IES, tais como a contextualização da 

instituição, dos cursos, as dimensões e os critérios de análise associados que 

devem ser observados pela comissão avaliadora antes da visita e no ato de 

verificação das condições de funcionamento dos cursos de graduação e da IES. 

O relatório de avaliação é o que embasa as decisões do MEC e da própria IES 

avaliada (BRASIL, 2017). 

Esse instrumento possui três dimensões que devem ser observadas para 

a construção do relatório final de avaliação, decorrente da aplicação do 

instrumento de avaliação: organização didático-pedagógica, perfil do corpo 

docente e instalações físicas (BRASIL, 2017). Ademais, conta com cinco seções: 

a) eixos ou dimensões: são os objetivos gerais da avaliação; 

b) indicadores: dentro de cada eixo ou dimensão há um indicador que 

aponta um objeto de avaliação específico; 
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c) conceitos: é o valor numérico que representa o nível de qualidade dos 

cursos e IES, que está atrelado a uma escala de 1 a 5, em que 1 é insuficiente 

e 5, muito bom; 

d) critério de análise: é o conjunto de atributos que caracterizam a 

qualidade do objeto de avaliação, associado a um conceito já estabelecido por 

lei; 

e) atributos: é a menor parte de um critério de análise, representando um 

elemento que deverá ser objeto de verificação in loco pelo avaliador (BRASIL, 

2004). 

 
Como expresso na nota técnica nº 16/2017/CGACGIS/DAES (INEP, 

2017), os instrumentos têm 

 
seus critérios de análise estruturados de forma aditiva, considerando 
cada conceito do indicador. Assim, os conceitos 1 e 2 apresentam 
ausências relativas ao critério de análise do conceito 3, em torno do 
qual se caracteriza a suficiência no tocante a cada objeto de avaliação. 
O conceito 4 apresenta critérios aditivos em relação ao conceito 3, e o 
mesmo ocorre com o conceito 5, em relação ao 4. 

 

A relação entre conceitos, legendas e seus significados é apresentada no 

Quadro 10. 

 
Quadro 10: Relação entre conceitos, legendas e seus significados 

 

IAIE/IACG 

Conceito Legenda Significado 

1 Insatisfatório 
Ausência crítica do objeto de avaliação ou de 
evidência dos atributos descritos no conceito 2 

2 Parcialmente satisfatório 
Ausência de evidências dos atributos descritos no 
conceito 3 

3 Satisfatório 
Evidências para os atributos apresentados nos 
descritores do conceito 3 

 

4 
 

Bom 
Evidências para os atributos apresentados nos 
critérios de análise do conceito 3 e do(s) critério(s) 
aditivo(s) do conceito 4 

 

5 
 

Muito bom 
Evidências para os atributos apresentados nos 
critérios de análise do conceito 3 e do(s) critérios) 
aditivos) dos conceitos 4 e 5 

Fonte: Inep (2017) 

 

 

De acordo com o art. 22 da portaria normativa nº 19/2017-MEC, a 

comissão avaliativa deve considerar os seguintes dados para a obtenção de 

subsídios que deverão ser utilizados no texto justificativo do relatório avaliativo: 
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(a) as informações apresentadas no sistema e-MEC; (b) as entrevistas com 

gestores, corpo docente e técnico administrativo; (c) a análise documental; (d) 

as visitas às instalações físicas e infraestrutura da IES; e (d) a verificação de 

serviços e infraestrutura associada. Essa portaria prevê ainda a elaboração do 

relatório avaliativo de forma justificada, como acima mencionado, e disciplina, 

em seu parágrafo segundo, os dois modelos de conceitos resultantes da 

avaliação in loco: 

 
§ 2º São conceitos de avaliação, resultantes de avaliação in loco: 
I - o Conceito Institucional - CI: considera as dez dimensões avaliativas 
definidas no art. 3º, incisos I a X da Lei nº 10.861, de 2004; e 
II - o Conceito de Curso -CC: considera as três dimensões relativas à 
organização didático-pedagógica, ao perfil do corpo docente e às 
instalações físicas. 
§ 3º O relatório produzido pela Comissão será finalizado pelo INEP, 
tramitado para a Fase de Manifestação e disponibilizado, 
simultaneamente, à instituição e à Secretaria competente do MEC 
(INEP, 2017). 

 

Ou seja, conforme observa a legislação mencionada acima, após a 

avaliação in loco haverá a definição dos conceitos de avaliação (CC ou CI), que 

poderão ser a) satisfatório (nota 3, 4 ou 5), que culminará na publicação da 

portaria com o ato regulatório; e b) insatisfatório (nota 1 ou 2), caso em que 

caberá recurso administrativo para a Comissão Técnica de Acompanhamento da 

Avaliação (CTAA) (INEP, 2017). 

Permanecendo o conceito insatisfatório, após o fim do recurso, a IES 

poderá apresentar um protocolo de compromisso, composto de um documento 

em que se responsabiliza a solucionar os problemas identificados durante a 

visitação. Firmado esse compromisso e ocorrendo o descumprimento das 

medidas, haverá a instauração de um processo administrativo, respeitados o 

contraditório e a ampla defesa, para a aplicação das penalidades descritas no 

art. 10, § 2º da lei nº 10.861/2004: 

 
§ 2o O descumprimento do protocolo de compromisso, no todo ou em 
parte, poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades: 
I – suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos 
de graduação; 
II – cassação da autorização de funcionamento da instituição de 
educação superior ou do reconhecimento de cursos por ela oferecidos; 
III – advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente 
responsável pela ação não executada, no caso de instituições públicas 
de ensino superior (BRASIL, 2004). 
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No que tange aos instrumentos de avaliação de cursos de graduação, 

gestores de IES, coordenadores de curso e professores universitários durante 

algum tempo reclamavam desses indicadores do INEP/MEC por suas 

características burocráticas e seu escasso incentivo à inovação. Assim, em 

direção ao aprimoramento da avaliação da educação superior no Brasil, o MEC 

publicou, no ano de 2017, o novo Instrumento de Avaliação Externa, portaria do 

MEC n.º 1.382/2017, para os atos de credenciamento, recredenciamento e 

transformação de organização acadêmica nas modalidades presencial e a 

distância, bem como o novo Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação, 

conforme portaria do MEC n.º 1.383/2017, específica para os atos de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento nas mesmas 

modalidades (REIS; COVAC, 2018). 

Damas (2017)6 menciona que, por meio da portaria Nº 670/INEP, de 11 

de agosto de 2017, a Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES) 

designou o comitê gestor para análise dos instrumentos de avaliação externa e 

dos instrumentos de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância, 

com os objetivos de revisar e adequar o instrumento de avaliação externa para 

fins de credenciamento, recredenciamento institucional e transformação da 

organização acadêmica e para fins de autorização, reconhecimento e renovação 

do reconhecimento de cursos superiores na modalidade a distância. 

Embora as dimensões da avaliação tenham permanecido sem alterações, 

os pesos foram modificados e foram criados novos indicadores em relação ao 

instrumento de avaliação de reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos (REIS; COVAC, 2018). Desse modo, para estes procedimentos, os pesos 

foram distribuídos como mostrado no Quadro 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6Palestra proferida pelo Prof. Dr. Maximiliano Damas no Seminário ABMES “Mudanças Na Educação 
Superior: Reformulação do Decreto 5.773 e os Novos Instrumentos De Avaliação”. Brasília, 2017. 

Disponível em <http://abmes.org.br/arquivos/documentos/maximiliano_07112017.pdf>. Acesso em: 15 fev. 

2018. 

http://abmes.org.br/arquivos/documentos/maximiliano_07112017.pdf
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Quadro 11: Pesos do instrumento de avaliação para reconhecimento e 

renovação de reconhecimento 

Dimensão 
Peso 

(Instrumento Anterior) 

Peso 

(Instrumento Atual) 

Dimensão 1 

Organização Didático-Pedagógica 
30 30 

Dimensão 2 

Corpo Docente e Tutorial 
30 40 

Dimensão 3 

Infraestrutura 
40 30 

Fonte: Reis e Covac (2018). 

 
 

A dimensão 1 da avaliação tem como objetivo averiguar a organização 

didático-pedagógica da IES e, para tanto, é imprescindível que haja alinhamento 

das políticas institucionais, descritas no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), com a proposta e objetivos do curso, o perfil do egresso, a estrutura 

curricular, os conteúdos curriculares, todos com foco na melhoria da 

aprendizagem em consonância com o perfil do egresso e com o uso, quando 

possível, de práticas inovadoras. Vale destacar, ainda, que o cerne da avaliação 

está na construção do e o Projeto Pedagógico de Cursos (PPC), que deve estar 

alinhado com as Diretrizes Curriculares Nacionais, a identidade da IES, as 

demandas locais e, ainda, ser capaz de atender ao perfil do egresso descrito 

nesse documento (REIS; COVAC, 2018). 

A dimensão 2 da avaliação é responsável pelo corpo docente e tutorial da 

IES, e a dimensão 3, pela análise da infraestrutura dessa instituição. Essas duas 

dimensões devem garantir a prática pedagógica, descrita na dimensão 1. 

Cada instrumento de avaliação, tanto na autorização quanto no 

reconhecimento/renovação de curso, objeto de análise desta dissertação, tem 

indicadores a serem observados pela equipe avaliativa e fica adjunto aos 

critérios avaliativos do instrumento de reconhecimento/renovação do 

reconhecimento do curso, avaliação que serve tanto para a educação presencial 

como para o ensino a distância. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos que 

orientaram a construção e o desenvolvimento desta dissertação. 

 
3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Com vistas a alcançar o objetivo geral proposto nesta pesquisa, ou seja, 

propor um conjunto de práticas de gestão do conhecimento para auxiliar as IES 

a atenderem às exigências do instrumento de avaliação para reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos de graduação presenciais e a distância 

do INEP, esta pesquisa configura-se como descritiva, com abordagem 

qualitativa. 

A pesquisa qualitativa, na visão de Creswell (2007), é aquela em que o 

pesquisador coleta dados e informações abertos com o objetivo principal de 

desenvolver temas a partir dos dados. O autor ressalta também que essa técnica 

usa estratégias de investigação como narrativas, fenomenologias, etnografias, 

estudos baseados em teoria ou estudos de teoria embasada na realidade. 

No que diz respeito aos objetivos, esta pesquisa configura-se como 

descritiva. Para Köche (1997, p.124), trata-se de um tipo de pesquisa que 

“estuda a relação entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno sem 

manipulá-las”. A pesquisa descritiva, para esse autor, constata e avalia as 

relações entre as variáveis na medida em que elas se manifestam 

espontaneamente. 

No que tange aos procedimentos técnicos, esta é uma pesquisa 

bibliográfica e documental. Para Gil (2006), a pesquisa documental se 

assemelha muito com a pesquisa bibliográfica, sendo que a única diferença entre 

ambas está na diferença das fontes, uma vez que a última se utiliza das 

contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, enquanto a 

pesquisa documental vale-se de materiais que ainda não receberam um 

tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com o objetivo 

da pesquisa. Além disso, o desenvolvimento segue os mesmos passos da 

pesquisa bibliográfica. 
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3.2    ETAPAS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi realizada em duas etapas. A Etapa 1 consistiu na 

realização de uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de identificar na 

literatura as principais abordagens relativas à temática da gestão do 

conhecimento. 

Assim, no que tange a essa etapa, em junho de 2018 foi efetuada uma 

busca na base de dados Scopus. Para tanto, as palavras-chave empregadas 

foram Knowledge management practices, knowledge management tools, 

knowledge management techniques, methods knowledge management, 

university management e course evaluation, sendo que a busca foi efetuada nos 

campos “Article title, Abstract, Keywords”. Os filtros utilizados foram idioma 

inglês, publicação a partir de 2013 e artigo completo. Essa busca resultou em 

6.257 documentos. Tendo-se em vista tratar-se de um número significativo de 

publicações, optou-se por empregar um segundo filtro na pesquisa, 

considerando-se, então, somente a área de conhecimento Business, 

Management and Accounting - Social Sciences, o que resultou em 1.953 

documentos. 

As palavras-chave utilizadas na estratégia de busca, bem como os 

resultados obtidos são apresentados no Quadro 12. 

 
Quadro 12: Estratégia de busca empregada na Scopus 

 

Palavras-chave Resultados 
Resultados na área 
de ciências sociais 

Knowledge Management Practices AND Course 
Evaluation 

411 124 

Knowledge Management Tools AND University 
Management 

1.273 510 

Knowledge Management Tools AND Course Evaluation 154 61 

Knowledge Management Techniques AND University 
Management 

702 235 

Knowledge Management Techniques AND Course 
Evaluation 

92 28 

Methods Of Knowledge Management AND University 
Management 

3.132 866 

Methods Of Knowledge Management AND Course 
Evaluation 

493 129 

Total 6.257 1.953 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na sequência, realizou-se a leitura do título dos 1.953 documentos 

encontrados na área de ciências sociais e foram selecionados, para leitura 

completa, 62 publicações, sendo, assim excluídos, 1.891 documentos por não 

se relacionarem com o tema específico desta pesquisa. 

Após a leitura completa desses 62 documentos, 23 foram considerados 

relevantes para esta dissertação. Esses resultados são apresentados no Quadro 

13. 

 
Quadro 13: Seleção de artigos a partir da estratégia de busca empregada na Scopus 

Palavras-chave 
Artigos 

selecionados 
Artigos 

relevantes 

Knowledge Management Practices AND Course Evaluation 12 5 

Knowledge Management Tools AND University Management 7 2 

Knowledge Management Tools AND Course Evaluation 3 0 

Knowledge Management Techniques AND University 
Management 

11 4 

Knowledge Management Techniques AND Course Evaluation 6 0 

Methods Of Knowledge Management AND University 
Management 

15 9 

Methods Of Knowledge Management AND Course Evaluation 8 3 

Total 62 23 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Após a leitura dos 23 artigos considerados relevantes, foram selecionados 

5 artigos para auxiliar no desenvolvimento do referencial teórico desta pesquisa. 

A Etapa 2 compreendeu a realização de uma pesquisa documental, a qual 

teve como base o instrumento de avaliação de cursos de graduação do 

Inep/MEC para reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e 

documentos institucionais, tais como o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e o Projeto Pedagógico de Cursos (PPC), relatórios de avaliação, manuais, 

decretos e portarias relacionados à avaliação do ensino superior, sendo estes 

considerados subsídios importantes à compreensão dos processos avaliativos. 

No que se refere à análise dos indicadores da dimensão 1 do instrumento 

de avaliação acima mencionado, para cada indicador do instrumento foram 

realizadas as seguintes ações: 

a) descrição dos critérios necessários para se alcançar o conceito 5 no 

processo avaliativo; 
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b) identificação dos requisitos que as IES devem alcançar para atender 

a cada um desses critérios; 

c) descrição das ações que as IES devem executar para atender a cada 

um desses requisitos; e 

d) sugeridas as práticas de gestão do conhecimento que propiciam às 

IES atender a tais ações. 

 
Por fim, com o intuito de auxiliar a análise dos indicadores do instrumento 

de avaliação, foram consultados, além do PDI e PPCs de instituições que 

possuem bons conceitos nas avaliações do MEC, relatórios de avaliações de 

reconhecimento de cursos de uma IES, identificando-se, na justificativa para o 

conceito 5, relatada pelos avaliadores, sugestões que pudessem compor a lista 

de ações necessárias para que as IES alcancem o conceito máximo (5) em suas 

avaliações de cursos de graduação. 
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4 INDICADORES E PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 
 
 

Este capítulo apresenta os resultados desta pesquisa, relativos aos 

critérios avaliativos da dimensão 1 - Organização Didático-Pedagógica do 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação do Inep/MEC para 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos presenciais e a 

distância. Os indicadores dessa dimensão estão relacionados à construção do 

PPC, o qual, por sua vez, deve estar alinhado ao perfil do egresso, às Diretrizes 

Curriculares do Curso DCNs, às demandas locais e à identidade das IES. 

Como mencionado no capítulo anterior desta dissertação, foram 

analisados os 24 indicadores da dimensão 1 do instrumento de avaliação do 

INEP e, para cada indicador, foram propostos os requisitos e as ações 

necessários para que as IES atendam aos critérios para obtenção do conceito 

máximo, ou seja, conceito 5, bem como práticas de gestão do conhecimento que 

propiciam executar tais ações. 

Desse modo, os requisitos, as ações e as práticas de gestão do 

conhecimento para cada indicador são apresentadas a seguir: 

 
(1) Indicador 1.1 - Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

O primeiro indicador é o de “Políticas Institucionais no Âmbito do Curso”, 

que se refere à implementação das políticas institucionais previstas no PDI no 

intuito de viabilizar a estruturação do PPC. 

Desse modo, no Quadro 14estão sumarizados os critérios de análise 

desse indicador, os requisitos para as IES atenderem a estes, as ações que as 

IES devem executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executar tais ações. 
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Quadro 14: Indicador 1.1 - Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

Critério de análise para 
conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender os requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
As políticas institucionais de 
ensino, extensão e pesquisa 

(quando for o caso), 
constantes no PDI, estão 
implantadas no âmbito do 

curso e claramente voltadas 
para a promoção de 

oportunidades de 
aprendizagem alinhadas ao 
perfil do egresso, adotando- 

se práticas comprovadamente 
exitosas ou inovadoras para a 

sua revisão. 

 
 
 

1) Políticas institucionais 
implantadas no curso. 

(a) Implantar políticas institucionais de ensino, extensão e 
pesquisa constantes no PDI. 

Comunidade de Prática e 

Café do Conhecimento 

(b) Criar relatórios padrão e solicitar aos envolvidos em 
projetos (ensino, extensão e pesquisa) que preencham e 
entreguem ao coordenador do curso. 

 
Melhores Práticas 

(c) Criar e alimentar repositório virtual com os relatórios 
dos projetos realizados no curso. 

Repositório do 
Conhecimento 

 

 
2) Políticas institucionais 
voltadas para a aprendizagem e 
alinhadas ao perfil do egresso. 

(a) Discutir as políticas de ensino, iniciação científica e 
extensão nas instâncias responsáveis e divulgá-las para a 
comunidade interna. 

Comunidade de Prática 

Fórum de Discussão 

Serviços de Rede Social 

(b) Incentivar o desenvolvimento de atividades de 
extensão e de responsabilidade socioambiental junto à 
comunidade externa. 

Ferramentas de 
Colaboração 

 
 
 
 
 
 

3) Adoção de práticas exitosas 
ou inovadoras. 

(a) Revisar os documentos institucionais (PDI e PPC). 
Comunidade de Prática e 
Café do Conhecimento 

 
(b) Descrever no PPC todos os projetos e iniciativas de 
inovação dos cursos. 

Ferramentas de 
Colaboração 

Repositório do 
Conhecimento 

(c) Elaborar relatórios das ações previstas no PPC e das 
atividades pedagógicas dos cursos para utilização como 
resultados da instituição. 

Repositório do 
Conhecimento, 
Ferramentas de 

Colaboração e Café do 
Conhecimento 

(d) Normatização das evidências do trabalho realizado 
pela IES com foco nos critérios aditivos. 

(e) Promover envolvimento entre coordenadores 
pedagógicos e professores e levar a eventuais revisões de 
práticas nos cursos. 

Ferramentas de 
Colaboração 

Café do Conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como mostrado no Quadro 14, para se alcançar o conceito 5 do indicador 

1.1, três são os requisitos que devem ser atendidos pelas IES, a saber: 

1) Garantir que cada uma das políticas institucionais de ensino, extensão 

e pesquisa constantes no PDI estejam implantadas no curso; 

2) garantir que as políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa, 

constantes no PDI, estejam claramente voltadas, no âmbito do curso, para a 

promoção de oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso; 

3) garantir que sejam adotadas práticas comprovadamente exitosas ou 

inovadoras para a sua revisão; 

Práticas exitosas ou inovadoras, de acordo com o instrumento de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos do INEP, são 

aquelas que a IES/Curso encontrou para instituir uma ação de acordo com as 

necessidades da sua comunidade acadêmica, seu PDI e seu PPC, tendo como 

consequência o êxito do objetivo desejado. Podem ser também inovadoras 

quando se constatar que são raras na região, no contexto educacional ou no 

âmbito do curso. Para isso, o curso ou a IES podem se valer de recursos de 

ponta, criativos, adequados ou pertinentes ao que desejam alcançar (INEP, 

2017). 

Assim, para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes 

ações institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Implantar, no decorrer dos anos letivos, todas as políticas 

institucionais de ensino, extensão e pesquisa constantes no PDI. Para tanto, 

recomendam-se como práticas de gestão do conhecimento a Comunidade de 

Prática, com reuniões periódicas entre diretoria de pesquisa, de extensão, 

coordenadores de cursos e professores, e o Café do Conhecimento, com 

reuniões realizadas quinzenalmente, com a participação de coordenadores e 

professores; 

(b) criar modelos de relatórios padrão, preenchidos por todos os 

envolvidos em quaisquer projetos de ensino, extensão e pesquisa que façam seu 

preenchimento e entregues ao coordenador do curso. Assim, a prática de gestão 

do conhecimento indicada é a de Melhores Práticas. Dessa forma, poderá ser 

elaborado um manual com as diretrizes, normas e procedimentos para que os 

diretores de ensino, pesquisa e extensão possam orientar os coordenadores e, 

consequentemente, que estes orientem os professores sobre o registro das 
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ações e dos projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na 

instituição; 

(c) criar e manter alimentado um repositório virtual no qual constem os 

relatórios de todos os projetos de ensino, extensão e pesquisa realizados no 

curso. A prática de gestão do conhecimento sugerida é o Repositório do 

Conhecimento. Assim, deve-se criar e alimentar uma plataforma digital que 

preserve e disponibilize, de forma organizada e separada por modalidade, 

(ensino, extensão e pesquisa) todos os relatórios oriundos de ações realizadas 

nessas modalidades em cada curso. 

 
Em relação ao requisito 2, são recomendadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Discutir as políticas de ensino, de iniciação científica e de extensão 

nas instâncias responsáveis, bem como divulgá-las para serem assumidas pela 

comunidade interna, em especial, nos cursos de graduação. Para tanto, as 

práticas de gestão do conhecimento indicadas são Comunidade de Prática, com 

reuniões periódicas entre as diretorias de áreas dos cursos, diretoria de extensão 

e diretoria de pesquisa, para discussão das políticas; Fórum de Discussão, 

voltado para os coordenadores de cursos e professores compartilharem 

informações, ideias e experiências que contribuirão, na prática, para o 

aperfeiçoamento dos processos e atividades de extensão e pesquisa; e Serviços 

de Rede Social, para a divulgação das políticas de ensino, pesquisa e extensão, 

bem como dos cursos, projetos e atividades que têm sido desenvolvidos na 

instituição, além da divulgação dos editais abertos para participação em cursos 

e projetos de extensão e ou de iniciação científica para a comunidade 

acadêmica; e 

(b) incentivar o desenvolvimento de atividades de extensão e de 

responsabilidade socioambiental junto à comunidade externa, sendo que a 

prática de gestão do conhecimento sugerida é Ferramentas de Colaboração, tais 

como portais, intranets e extranets, que contribuem para a divulgação dos cursos 

e projetos em andamento, utilizando fotos e vídeos das atividades realizadas, 

bem como para o incentivo ao desenvolvimento de novos projetos junto à 

comunidade externa. 
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No que tange ao requisito 3, são indicadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Revisar os documentos institucionais, como o PDI e o PPC. As práticas 

de gestão do conhecimento que podem ser empregadas são Comunidade de 

Prática, sendo realizadas reuniões mensais com o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão para revisão dos documentos institucionais, e Café do 

Conhecimento, com reuniões periódicas entre as pró-reitorias, diretorias e 

coordenações de cursos para a discussão das políticas relacionadas ao ensino, 

pesquisa e extensão; 

(b) descrever, no PPC, todos os projetos e iniciativas de inovação dos 

cursos. As práticas de gestão do conhecimento que podem auxiliar nesse 

processo são as Ferramentas de Colaboração, como portais, intranets e 

extranets, para comprovação dos cursos e projetos em andamento, por meio de 

fotos e vídeos das atividades que vêm sendo realizados pelos professores dos 

cursos, e o Repositório do Conhecimento, para criar e alimentar uma plataforma 

digital que preserve e disponibilize, de forma organizada e separada por área, 

ou seja, ensino, pesquisa e extensão, todos os relatórios oriundos dos projetos 

e iniciativas de inovação dos cursos; 

(c) elaborar relatórios periódicos das ações previstas no PPC e as 

atividades pedagógicas dos cursos de modo que possam ser utilizados como 

evidências dos resultados declarados pela instituição. Neste caso, a prática de 

gestão do conhecimento indicada é Repositório do Conhecimento, com os 

objetivos de criar e alimentar uma plataforma digital que preserve e disponibilize, 

de forma organizada e separada por área, isto é, ensino, pesquisa e extensão, 

todos os relatórios oriundos de ações realizadas nessas áreas no âmbito do 

curso; 

(d) normatização das evidências do trabalho realizado no dia a dia pela 

IES, com ênfase nos critérios aditivos. Aqui as práticas de gestão do 

conhecimento propostas são Ferramentas de Colaboração, como portais, 

intranets e extranets, para divulgação das ações dos cursos e projetos em 

andamento, e Café do Conhecimento, com a realização de reuniões periódicas 

dos coordenadores e seus respectivos professores do curso, para apresentação 

dos resultados relacionados aos projetos que estão sendo desenvolvidos, 

apontando as potencialidades e dificuldades encontradas; e 



69 
 

(e) promover maior envolvimento entre os coordenadores pedagógicos e 

os professores e levar a eventuais revisões de práticas nos cursos. As práticas 

de gestão do conhecimento que podem auxiliar são as mesmas indicadas para 

a ação anterior, ou seja, Ferramentas de Colaboração, para a divulgação das 

ações dos cursos e projetos em andamento, e Café do Conhecimento, com 

reuniões periódicas dos coordenadores e seus respectivos professores do curso, 

com vistas a propiciar a apresentação dos resultados dos projetos em execução 

e a indicação das potencialidades e dificuldades encontradas. 

 
Neste indicador, ainda como contribuição para o alcance do conceito 

máximo, preconiza-se que a IES divulgue as ações vinculadas ao ensino e 

ofereça melhor experiência no aprendizado do aluno, disponibilizando, para 

tanto, materiais pedagógicos, videoaulas, interação com os professores, 

questionários e outros, por meio do ambiente online de aprendizagem e serviços 

online. 

A IES poderá também reunir todas as informações de que o aluno precisa 

para realizar seus estudos em um único local ou plataforma. A extensão 

universitária deve ser incentivada e amplamente divulgada na comunidade 

acadêmica, podendo ser implementado um plano de divulgação das ações 

extensionistas nas modalidades programa, projeto, curso e prestação de 

serviços e eventos. 

Já as políticas e atividades relativas à pesquisa devem estar 

implementadas na IES e, dentre outras ações, deve-se incentivar a formação de 

grupos de pesquisa; estimular o desenvolvimento de pesquisa pelos 

professores, acadêmicos e técnicos por meio de palestras, seminários, 

workshops, reuniões e outros eventos; realizar parcerias e convênios com outras 

IES, institutos e centros de pesquisa; captar recursos para o desenvolvimento 

das atividades de pesquisa; divulgar os resultados das pesquisas em periódicos 

e/ou eventos científicos nacionais e/ou internacionais; realizar simpósios, 

encontros, workshops e demais eventos destinados ao debate de temas 

científicos. 

 
(2) Indicador 1.2 - Objetivos do Curso 
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O segundo indicador diz respeito aos objetivos do curso. Para o 

preenchimento desse conceito, é necessário que esses objetivos, além de 

constarem no PPC, estejam implementados, considerando o perfil profissional 

do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, as características 

locais e regionais e as novas práticas emergentes no campo do conhecimento 

relacionado ao curso. 

Assim, no Quadro15 encontram-se elencados o critério de análise do 

indicador, os requisitos para as IES atenderem a esse critério, as ações que as 

IES devem executar para contemplar cada um dos requisitos e as práticas de 

gestão do conhecimento que contribuem para executar tais ações. 



 

71 
 
 

 
Quadro 15: Indicador 1.2 - Objetivos do Curso 

Critério de análise para o 
conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os objetivos do curso, 
constantes no PPC estão 

implementados, 
considerando o perfil 

profissional do egresso, a 
estrutura curricular, o 

contexto educacional, as 
características locais e 

regionais e novas práticas 
emergentes no campo do 

conhecimento relacionado ao 
curso. 

1) Objetivos do curso 
implementados conforme o perfil 
do egresso. 

(a) Elaborar os objetivos do curso no PPC em consonância 
com as DCNs e conforme perfil do egresso. 

 
Café do Conhecimento 

2) Objetivos do curso 
implementados conforme a 
estrutura curricular. 

 
(a) Revisar a estrutura curricular do curso para adequá-la 
aos avanços teóricos, tecnológicos e necessidades do 
mundo do trabalho. 

 
Café do Conhecimento 

Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

3) Objetivos do curso 
implementados conforme o 
contexto educacional. 

(a) Contemplar na estrutura curricular iniciativas que 
promovam a educação para a inclusão e desenvolvimento 
econômico, social e cultural. 

 
Comunidade de Prática 

4) Objetivos do curso 
implementados conforme as 
características locais e 
regionais. 

 
(b) Adequar os conteúdos curriculares à visão de mercado 
locais e regionais. 

Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

5) Objetivos do curso 
implementados conforme 
práticas emergentes no campo 
do conhecimento. 

(a) Adaptar os conteúdos programáticos e das disciplinas 
do curso às novas práticas do ambiente econômico 
emergente. 

Brainstorm 

Café do Conhecimento 

 
 
 

(b) Propor no Projeto Pedagógico ações ou disciplinas que 
articulem os conteúdos das disciplinas estudadas no curso 
com as experiências cotidianas da área. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

 
Comunidade de Prática 

 
Melhores Práticas 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo especificado no Quadro 15, para se alcançar o conceito 5 

nesse segundo indicador, os cinco requisitos que devem ser atendidos pelas IES 

se resumem em garantir que os objetivos do curso, constantes no PPC, estejam 

implementados considerando (1) o perfil profissional do egresso; (2) a estrutura 

curricular; (3) o contexto educacional; (4) as características locais e regionais; e 

(5) novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso. 

Para que a IES atenda ao requisito 1, aconselha-se como ação 

institucional elaborar os objetivos do curso no PPC em consonância com as 

DCNs e de acordo com o perfil profissional do egresso, e para tanto, recomenda- 

se como prática de gestão do conhecimento o Café do Conhecimento, para 

reunião com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) a fim de discutir os conteúdos 

específicos considerando-se as DCNs e a carga horária dos cursos. 

Em relação ao requisito 2, propõe-se como ação institucional revisar, 

periodicamente, a estrutura curricular do curso para adequá-la aos avanços 

teóricos, tecnológicos e às necessidades do mundo do trabalho. Assim, as 

práticas de gestão do conhecimento indicadas são Café do Conhecimento, para 

reunião periódica dos coordenadores e NDE, visando revisar a estrutura 

curricular, e Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de Discussão, para 

aperfeiçoamento dos processos e adequação da estrutura curricular, quando 

necessário. 

No que tange ao requisito 3, sugere-se como ação institucional 

contemplar, na estrutura curricular, iniciativas que promovam a educação voltada 

à inclusão e ao desenvolvimento econômico, social e cultural, e para tanto, a 

prática de gestão do conhecimento que pode ser empregada nessa ação é 

Comunidade de Prática, que por meio de grupos virtuais, como, por exemplo, 

whatsapp, pode promover o compartilhamento de conteúdo, experiências e 

ideias relacionados à educação voltada para a inclusão e para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural. 

Quanto ao requisito 4, recomenda-se como ação institucional adequar os 

conteúdos curriculares à visão de mercado locais e regionais, apontando-se 

como prática de gestão do conhecimento Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas 

de Discussão, com a participação do NDE, com vistas a efetuar a adequação da 

estrutura curricular, quando necessário. 
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No que se refere ao requisito 5, são indicadas duas ações institucionais 

e respectivas práticas de gestão do conhecimento: a) adaptação dos conteúdos 

programáticos e das disciplinas do curso às novas práticas do ambiente 

econômico emergente, sendo que as práticas de gestão do conhecimento 

recomendadas são Brainstorm e Café do Conhecimento, em que poderão ser 

realizadas reuniões com os coordenadores de curso a fim de compartilhar 

informações e gerar ideias e experiências que contribuem para a inovação da 

composição curricular do curso; e b) proposta, no projeto pedagógico dos cursos, 

de ações ou disciplinas que articulem os conteúdos estudados no curso com as 

experiências cotidianas da área, cujas práticas de gestão do conhecimento 

preconizadas são Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, envolvendo o 

coordenador e o colegiado de curso para compartilhar informações, ideias e 

experiências que contribuam para obter o melhor resultado possível dos 

processos de ensino e aprendizagem; Comunidade de Prática, por meio de 

grupos virtuais, como, por exemplo, whatsapp, para compartilhamento de 

melhores práticas de aprendizagem entre tutores e professores formadores; e 

Melhores Práticas, para elaboração de manual com difusão de práticas e 

procedimentos preferíveis que orientem ações de melhoria contínua 

direcionadas aos discentes. 

Para que haja a implementação dos objetivos do curso descritos no PPC 

é necessário que eles estejam alinhados ao perfil do egresso apresentado pela 

própria IES e que as estruturas curricular e da instituição sejam capazes de 

formar o profissional descrito no Projeto Pedagógico. 

Destaca-se que, para se atender aos requisitos do critério de análise 

desse indicador, os objetivos devem ser elaborados em consonância com as 

DCNs e de acordo com o perfil profissional do egresso expresso no PPC. As 

ações acima relacionadas auxiliam a IES a alcançar o conceito 5,uma vez que 

enfatizam a necessidade de revisão da estrutura curricular para adequá-la aos 

avanços teóricos, tecnológicos e às necessidades do mundo do trabalho, bem 

como iniciativas que promovam a educação voltada à inclusão e ao 

desenvolvimento econômico, social e cultural, requisitos esses necessários para 

atingir o conceito máximo. 

Nesse contexto, as práticas de gestão do conhecimento sugeridas são 

relevantes para que as ações sejam desempenhadas com êxito e, 
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consequentemente, o resultado desejado pela IES, isto é, o conceito máximo, 

seja alcançado. 

 
(3) Indicador 1.3 - Perfil Profissional do Egresso 

O terceiro indicador está relacionado ao perfil profissional do egresso no 

PPC, em que devem ser consideradas as características que a IES pretende 

estimular na formação do profissional do curso e as habilidades que o aluno 

deverá adquirir para a vida profissional. O Quadro 16 traz os requisitos para as 

IES atenderem a esse critério, as ações que estas devem executar para 

contemplar cada requisito e as práticas de gestão do conhecimento que 

contribuem para executar tais ações. 
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Quadro 16: Indicador 1.3 - Perfil Profissional do Egresso 

 

Critério de análise para o 
conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 

O perfil profissional do 
egresso consta no PPC está 

de acordo com as DCN 
(quando houver), expressa 
as competências a serem 

desenvolvidas pelo discente 
e as articula com 

necessidades locais e 
regionais, sendo ampliado 

em função de novas 
demandas apresentadas 
pelo mundo do trabalho. 

 
 

1) PPC contendo 
profissional do egresso. 

 
 

perfil 

(a) Elaborar/delinear o perfil profissional do egresso de 
acordo com as DCNs (quando houver) 

 
Café do Conhecimento 

(b) Revisar a estrutura curricular para adequá-la aos 
avanços teóricos, tecnológicos e necessidades do mundo 
do trabalho. 

Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

2) PPC contendo as 
competências dos discentes, 
articulando com necessidades 
locais e regionais. 

(a) Revisar a estrutura curricular do curso para adequá-la 
aos avanços teóricos, tecnológicos e necessidades do 
mundo do trabalho. 

 
Café do Conhecimento 

 
 
 
 
 
 

 
3) Perfil profissional do egresso 
ampliado em função das 
demandas do mercado. 

(a) Incentivar os docentes 
atividades e visitas técnicas. 

a participar de eventos, 
 

Comunidade de Prática 

(b) Adequar os conteúdos 
mercados locais e regionais. 

curriculares à visão de 
Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

(c) Adaptar os conteúdos programáticos e das disciplinas 
do curso às novas práticas do ambiente econômico 
emergente. 

 
Café do Conhecimento 

 
 
 

(d) Propor ações ou disciplinas que articulem os 
conteúdos estudados no curso com as experiências 
cotidianas da área. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

 
Comunidade de Prática 

 
Melhores Práticas 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como mostrado no Quadro 16, para se alcançar o conceito 5 desse 

indicador, os três requisitos que devem ser atendidos pelas IES são: 

1) Constar, no PPC, o perfil profissional do egresso de acordo com as 

DCNs, quando houver; 

2) expressar no PPC as competências a serem desenvolvidas pelo 

discente, articulando com as necessidades locais e regionais; e 

3) ampliar o perfil profissional de egresso em função de novas demandas 

apresentadas pelo mundo do trabalho. 

 
Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Elaborar/delinear o perfil profissional do egresso de acordo com as 

DCNs, quando houver. Para tanto, recomenda-se como prática de gestão do 

conhecimento o Café do Conhecimento, visando reunião com o NDE para 

delineamento das habilidades que o aluno deverá adquirir para a vida 

profissional; e 

(b) revisar a estrutura curricular para adequá-la aos avanços teóricos, 

tecnológicos e às necessidades do mundo do trabalho. Assim, as práticas de 

gestão do conhecimento indicadas são Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de 

Discussão, para aperfeiçoamento dos processos e adequação da estrutura 

curricular, quando necessário. 

 
Em relação ao requisito 2, indica-se como ação institucional revisar, 

periodicamente, a estrutura curricular do curso para adequá-la aos avanços 

teóricos, tecnológicos e às necessidades do mundo do trabalho. Para tanto, as 

práticas de gestão do conhecimento propostas são Café do Conhecimento, para 

reunião periódica dos coordenadores e NDE, visando revisar a estrutura 

curricular, e Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de Discussão, para 

aperfeiçoamento dos processos e adequação da estrutura curricular do curso, 

quando necessário. 

No que tange ao requisito 3, são propostas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Incentivar os docentes a participarem de eventos, atividades e visitas 

técnicas para se aproximar das demandas de mercado na área do curso 
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relacionado. A prática de gestão do conhecimento que poderá ser empregada é 

a Comunidade de Prática, por meio de grupos virtuais, para compartilhamento 

de conteúdos, experiências e ideias com associações empresariais e prefeituras 

da região que ofertam o curso; 

(b) adequar os conteúdos curriculares à visão de mercado locais e 

regionais. A prática de gestão do conhecimento que pode auxiliar nesse 

processo são os Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de Discussão com o NDE, 

para adequação da estrutura curricular, quando necessário; 

(c) adaptar os conteúdos programáticos e das disciplinas do curso às 

novas práticas do ambiente econômico emergente. Neste caso, a prática de 

gestão do conhecimento indicada é Café do Conhecimento, com reunião com os 

coordenadores de curso para compartilhar informações, ideias e experiências 

que contribuem para a inovação da composição curricular do curso; e 

(d) propor, no Projeto Pedagógico dos cursos, ações ou disciplinas que 

articulem os conteúdos estudados no curso com as experiências cotidianas da 

área. As práticas de gestão do conhecimento propostas para esta ação 

compreendem Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, envolvendo o coordenador 

e o colegiado de curso para compartilhar informações, ideias e experiências que 

contribuam para obter o melhor resultado possível dos processos de ensino e 

aprendizagem; Comunidade de Prática, com grupos virtuais para o 

compartilhamento de melhores práticas de aprendizagem entre tutores e 

professores formadores; e Melhores Práticas, com a elaboração de um manual 

com difusão de melhores práticas e procedimentos que possam orientar as 

ações de melhoria contínua direcionadas aos discentes. 

 
Para atender aos critérios para a obtenção do conceito 5 deste indicador, 

além da previsão do perfil do egresso no PPC, é necessário que haja o 

alinhamento das DCNs, caso estejam previstas, com as competências a serem 

desenvolvidas pelo aluno, ou seja, quais as habilidades que o discente do curso 

deve ser capaz de desenvolver para o exercício de sua vida profissional. 

Ressalta-se que as IES e os cursos podem exercer sua autonomia, 

permitida pela LDB, na elaboração de propostas de cursos que atendam às 

demandas locais e regionais de formação profissional às demandas sociais e de 

mercado de trabalho. 
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(4) Indicador 1.4 - Estrutura Curricular 

O quarto indicador trata da estrutura curricular do curso de ensino superior 

ofertado pela IES. Neste indicador há uma observação importante a ser cumprida 

pela IES, em que a disciplina de Libras é obrigatória para a oferta de cursos de 

licenciaturas e para o curso de Fonoaudiologia, sendo facultativa para os demais 

cursos. 

Desse modo, no Quadro 17 elencam-se o critério de análise desse 

indicador, os requisitos para as IES atenderem a esse critério, as ações que 

estas devem executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executar tais ações. 
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Quadro 17: Indicador 1.4 Estrutura Curricular 

 

Critério de análise 
para o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

A estrutura curricular, 
constante no PPC e 

implementada, 
considera a 

flexibilidade, a 
interdisciplinaridade, a 

acessibilidade 
metodológica, a 

compatibilidade da 
carga horária total (em 

horas-relógio), 
evidencia a articulação 
da teoria com a prática, 
a oferta da disciplina de 
Libras e mecanismos de 

familiarização com a 
modalidade a distância 

(quando for o caso), 
explicita claramente a 
articulação entre os 

componentes 
curriculares no percurso 

de formação e 
apresenta elementos 

comprovadamente 
inovadores. 

 
 

1) Estrutura curricular considera a 
flexibilidade, interdisciplinaridade, 
acessibilidade metodológica e 
compatibilidade da carga horária 
total. 

(a) Organizar a estrutura curricular de modo atender às 
DCNs de cada curso. 

 

 
Café do Conhecimento 

(b) Mensurar a carga horária do curso em horas (60 minutos) 
de atividades acadêmicas e de trabalho discente, como 
exige a legislação, sendo 50 minutos destinados às aulas e 
o restante, ao desenvolvimento de outras atividades. 

(c) Revisar a estrutura curricular para adequá-la aos avanços 
teóricos, tecnológicos e às necessidades do mundo do 
trabalho. 

Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

 
 
2) Estrutura curricular evidencia a 
articulação da teoria com a 
prática, a oferta da disciplina de 
Libras e familiarização com a 
modalidade a distância. 

(a) Propor, no Projeto Pedagógico dos cursos, ações ou 
disciplinas que articulem os conteúdos estudados no curso 
com as experiências cotidianas da área. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

(b) Ofertar a disciplina de Libras, sendo obrigatória para 
licenciaturas e para o curso de Fonoaudiologia e optativa 
para os demais cursos. 

 
Café do Conhecimento 

(c) Dispor de mecanismos de familiarização com a 
modalidade a distância. 

Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

 

 
3) Explicita a articulação entre os 
componentes curriculares e 
apresenta elementos inovadores. 

 

 
(a) Propor disciplinas utilizando os 20% da carga horária a 
distância, permitida por lei, que tratem de temas que 
orientem os alunos em sua trajetória pessoal e profissional. 

 
Melhores Práticas 

 

Café do Conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como mostrado no Quadro 17, para se alcançar o conceito 5 desse 

indicador, os três requisitos que devem ser atendidos pelas IES são: 

1) Garantir que a estrutura curricular, constante no PPC e implementada, 

considere a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica e 

a compatibilidade da carga horária total em horas-relógio; 

2) evidenciar, na estrutura curricular, a articulação da teoria com a prática, 

a oferta da disciplina de Libras e mecanismos de familiarização com a 

modalidade a distância, quando for o caso; e 

3) explicitar claramente a articulação entre os componentes curriculares 

no percurso de formação e apresentar elementos comprovadamente inovadores. 

 
Para que a IES atenda ao requisito 1, são recomendadas as seguintes 

ações institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Organizar a estrutura curricular de modo atender as DCNs de cada 

curso; 

(b) mensurar a carga horária do curso em horas (60 minutos) de atividades 

acadêmicas e de trabalho discente, como exige a legislação, sendo 50 minutos 

destinados às aulas e o restante ao desenvolvimento de outras atividades. 

Assim, recomenda-se para as ações (a) e (b) a prática de gestão do 

conhecimento Café do Conhecimento, visando à realização de reuniões 

periódicas dos coordenadores e do NDE para discutir os conteúdos específicos, 

considerando as DCNs e a carga horária dos cursos, em hora; e 

(c) revisar a estrutura curricular para adequá-la aos avanços teóricos, 

tecnológicos e às necessidades do mundo do trabalho. Assim, as práticas de 

gestão do conhecimento indicadas são Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de 

Discussão, para aperfeiçoamento dos processos à adequação da estrutura 

curricular, quando necessário. 

 
Em relação ao requisito 2, são indicadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Propor, no Projeto Pedagógico dos cursos, ações ou disciplinas que 

articulem os conteúdos estudados no curso com as experiências cotidianas da 

área. A prática de gestão do conhecimento que pode auxiliar nesse processo é 

Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, envolvendo o coordenador e o colegiado 
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de curso no sentido de compartilhar informações, ideias e experiências que 

contribuam para obter o melhor resultado possível dos processos de ensino e 

aprendizagem; 

(b) ofertar a disciplina de Libras, obrigatória para as licenciaturas e para o 

curso de Fonoaudiologia e optativa para os demais cursos, sendo que a prática 

de gestão do conhecimento proposta é Café do Conhecimento, no intuito de 

efetuar reunião periódica com os coordenadores e o NDE para discutir os 

conteúdos específicos considerando as DCNs, a carga horária dos cursos e a 

oferta de disciplinas obrigatórias, conforme estabelece a legislação; e 

(c) dispor de mecanismos de familiarização com a modalidade a distância 

no caso dos cursos que ofertam 20% da carga horária nessa modalidade. Neste 

caso, a prática de gestão do conhecimento indicada é Fóruns Presenciais e 

Virtuais e Listas de Discussão, para aperfeiçoamento dos processos 

relacionados ao Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 
No que tange ao requisito 3, aconselha-se como ação institucional propor 

disciplinas utilizando 20% da carga horária a distância, permitida por lei, para 

tratar de temas que possam orientar os alunos em sua trajetória pessoal e 

profissional. As práticas de gestão do conhecimento que podem ser empregadas 

são Melhores Práticas, para a identificação e difusão de práticas preferíveis que 

possam auxiliar no gerenciamento do conteúdo e acompanhamento do curso; e 

Café do Conhecimento, visando reunião com os coordenadores de curso para 

compartilhar informações, ideias e experiências que contribuam para a inovação 

da composição curricular, o que pode ocasionar exitoso resultado. 

Ressalta-se que a IES deve realizar a atualização constante dos conteúdos 

curriculares para promover o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do 

egresso. Ademais, a distribuição dos conteúdos na matriz curricular deve estar 

coerente em relação à carga horária e às referências bibliográficas. 

O envolvimento do coordenador e do NDE é de suma importância nas 

ações propostas para alcançar o conceito máximo nesse indicador. Por essa 

razão, as práticas de gestão do conhecimento sugeridas contam com a 

participação do coordenador e do NDE do curso avaliado. 
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Destaca-se ainda que, para o alcance do conceito 5 neste indicador, há a 

necessidade de atualização da estrutura curricular para adequá-la aos avanços 

teóricos, tecnológicos e às necessidades do mundo do trabalho. 

O colegiado de curso e os professores podem, durante as reuniões 

periódicas, por meio da prática indicada, isto é, Café do Conhecimento, discutir 

a estrutura do curso, trocando experiências sobre os problemas, dificuldades e 

potencialidades, e a partir dos resultados discussões replanejar as políticas 

acadêmico-pedagógicas em busca de obter melhores resultados dos processos 

de ensino e aprendizagem. 

 
(5) Indicador 1.5 - Conteúdos Curriculares 

Responsável pela avaliação dos conteúdos curriculares, o quinto 

indicador tem como um dos principais critérios de análise a conformidade entre 

o PPC e o PDI, uma vez que o conceito 5 deixa transparecer que os conteúdos 

curriculares, descritos no PPC, devem ser capazes de promover o efetivo 

desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando a atualização 

da área, a adequação das cargas horárias (em horas-relógio), a adequação da 

bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos 

pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos 

humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e 

culturas afro-brasileira, africana e indígena, que diferenciam o curso dentro da 

área profissional e induzem o contato com conhecimento recente e inovador. 

No Quadro 18 apresentam-se o critério de análise desse indicador, os 

requisitos para as IES atenderem a esse critério, as ações que estas devem 

executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executar tais ações. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

83 
 
 

 
os Curriculares 
 

quisitos para a IES Ações para atender os requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
over o desenvolvimento 
profissional do egresso. 

(a) Organizar a estrutura curricular de modo a atender às 
DCNs de cada curso. 

 
 
 
 
 
 

Café do Conhecimento 

(b) Mensurar a carga horária do curso em horas de 
atividades acadêmicas e de trabalho discente, (50 
minutos para aulas e o restante para desenvolvimento de 
outras atividades). 

(c) Considerar, além dos conteúdos específicos de cada 
curso, propostos pelas DCN, outros temas de formação 
complementar voltados à valorização da diversidade, do 
meio ambiente e da memória cultural, à promoção dos 
direitos humanos e igualdade étnico-racial, histórias e 
culturas afro-brasileira e indígena e à promoção de 
direitos humanos. 

(d) Revisar a estrutura curricular para adequá-la aos 
avanços teóricos, tecnológicos e às necessidades do 
mundo do trabalho. 

Fóruns Presenciais e Virtuais 
e Listas de Discussão 

 
 
 
 

enciar o curso dentro da 
fissional e induzir contato 
nhecimento recente e 
. 

(a) Propor no Projeto Pedagógico dos cursos ações ou 
disciplinas que articulem os conteúdos estudados no 
curso com as experiências cotidianas da área. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

 
 
 

(b) Propor disciplinas utilizando 20% da carga horária a 
distância, para tratar de temas que orientem os alunos em 
sua trajetória pessoal e profissional. 

 
Comunidade de Prática 

 
Melhores práticas 

 
Café do Conhecimento 
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De acordo apresentado no Quadro 18, para se alcançar o conceito 5 

nesse indicador, os dois requisitos que devem ser atendidos pelas IES são: (1) 

Promover, por meio dos conteúdos curriculares constantes no PPC, o efetivo 

desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando a atualização 

da área, a adequação das cargas horárias em horas-relógio, a adequação da 

bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos 

pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos 

humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e 

cultura afro-brasileira, africana e indígena; e (2) diferenciar o curso dentro da 

área profissional e induzir contato com conhecimento recente e inovador. 

No que tange ao requisito 1, foram sugeridas as seguintes ações 

institucionais: (a) Organizar a estrutura curricular de modo atender as DCNs de 

cada curso; (b) mensurar a carga horária do curso em horas (60 minutos) de 

atividades acadêmicas e de trabalho discente, como exige a legislação, sendo 

50 minutos destinados às aulas e o restante ao desenvolvimento de outras 

atividades; (c) considerar, além dos conteúdos específicos de cada curso 

propostos pelas DCNs, outros temas de formação complementar voltados à 

valorização da diversidade, do meio ambiente e da memória cultural, à promoção 

dos direitos humanos e igualdade étnico-racial, história e culturas afro-brasileira 

e indígena, ao estudo dos valores éticos e culturais que permeiam as relações 

dos homens na sociedade e à promoção de direitos humanos; e (d) revisar a 

estrutura curricular para adequá-la aos avanços teóricos, tecnológicos e às 

necessidades do mundo do trabalho. 

Assim sendo, para as ações relativas aos itens (a), (b) e (c), a prática de 

Gestão do Conhecimento recomendada é Café do Conhecimento, visando 

reunião periódica dos coordenadores e do NDE para discutir os conteúdos 

específicos considerando as DCNs e a carga horária dos cursos, em horas, 

conforme preceitua a legislação, a adequação da bibliografia, a acessibilidade 

metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação 

ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações 

étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

Já para a ação (d), a prática indicada é Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de 

Discussão, para aperfeiçoamento dos processos e adequação da estrutura 

curricular, quando necessário. 
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Para que a IES atenda ao requisito 2, foram indicadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Propor, no Projeto Pedagógico dos cursos, ações ou disciplinas que 

articulem os conteúdos estudados no curso com as experiências cotidianas da 

área. Fóruns Virtuais e Listas de Discussão envolvendo o coordenador e o 

colegiado de curso para compartilhar informações, ideias e experiências que 

contribuam para obter o melhor resultado possível dos processos de ensino e 

aprendizagem são indicados como prática de gestão do conhecimento para 

alcançar o conceito máximo na avaliação desse indicador; e 

(b) propor disciplinas utilizando 20% da carga horária a distância, 

permitida por lei, que tratem de temas que orientam os alunos em sua trajetória 

pessoal e profissional. Para tanto, as três práticas de gestão do conhecimento 

sugeridas para que essa ação institucional seja efetuada são: Comunidade de 

Prática, com grupos virtuais como, por exemplo, whatsapp, para 

compartilhamento de melhores práticas de aprendizagem entre tutores e 

professores formadores; Melhores Práticas, com a elaboração de manual com 

difusão de práticas e procedimentos eficientes que orientem ações de melhoria 

contínua direcionadas aos discentes; e Café do Conhecimento, para reunião 

com os coordenadores de curso para compartilhar informações, ideias e 

experiências que possam contribuir para a inovação da composição curricular e 

propiciar um resultado exitoso. 

 
Vale ressaltar que para atender aos requisitos desse indicador torna-se 

essencial o envolvimento dos coordenadores na adaptação dos conteúdos 

programáticos e das disciplinas do curso às novas práticas do ambiente 

econômico e emergente. A gestão do curso deve colocar os conteúdos 

curriculares adequados na visão de mercado locais e regionais. 

Vê-se que há uma preocupação com o ensino da identidade cultural do 

Brasil, já que se estabelece, como critério de análise, o ensino de história e 

culturas afro-brasileira, africana e indígena. 

Além da estrutura curricular, deve-se contemplar a formação do 

profissional requerida pelo mercado de trabalho, desenvolver nos acadêmicos 

uma consciência crítica de responsabilidade social, propenso às transformações, 
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trabalhando-se uma metodologia interdisciplinar com ênfase na participação 

docente e discente como condição para a formação. 

 
(6) Indicador 1.6 - Metodologia 

O sexto indicador refere-se à avaliação da metodologia descrita no PPC 

do curso. Cabe destacar que a metodologia adotada pela IES deve estar em 

consonância com as DCNs, quando houver previsão. 

No Quadro 19 estão sumarizados o critério de análise desse indicador, os 

requisitos para as IES atenderem a esse critério, as ações que as IES devem 

executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executar tais ações. 
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Quadro 19: Indicador 1.6 - Metodologia 

 

Critério de análise para o 
conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender os requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 

A metodologia, constante no 
PPC (e de acordo com as 

DCN, quando houver), atende 
ao desenvolvimento de 

conteúdos, às estratégias de 
aprendizagem, ao contínuo 

acompanhamento das 
atividades, à acessibilidade 
metodológica e à autonomia 
do discente, coaduna-se com 

práticas pedagógicas que 
estimulam a ação discente em 
uma relação teoria-prática e é 

claramente inovadora e 
embasada em recursos que 
proporcionam aprendizagens 
diferenciadas dentro da área. 

1) A metodologia atende ao 
desenvolvimento de conteúdo. 

(a) Promover práticas pedagógicas que estimulem a 
relação teoria-prática, a autonomia do aluno e respeitem 
as diferenciadas formas de aprender. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

2) A metodologia atende às 
estratégias de aprendizagem. 

(a) Incentivar os docentes a atuarem com diversos tipos 
de metodologias, visitas técnicas e interdisciplinaridade. 

 
Café do Conhecimento 

3) A metodologia permite 
contínuo acompanhamento das 
atividades. 

(a) Analisar, por meio dos resultados da CPA, se a 
metodologia permite o contínuo acompanhamento das 
atividades. 

 
Café do Conhecimento 

4) A metodologia atende à 
acessibilidade metodológica e à 
autonomia do discente. 

(a) Estimular a aplicação de diferentes metodologias 
ativas, promovendo o incentivo ao estudo independente, 
a sondagem de conhecimentos prévios e a 
problematização. 

Brainstorm 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

 
5) A metodologia estimula a 
ação discente em uma relação 
teoria-prática,claramente 
inovadora. 

(a) Incentivar os docentes a atuarem com diversos tipos 
de metodologias, visitas técnicas e interdisciplinaridade. 

 
Café do Conhecimento 

(b) Estimular a aplicação de diferentes metodologias 
ativas, promovendo o incentivo ao estudo independente, 
a sondagem de conhecimentos prévios e a 
problematização. 

Brainstorm 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como mostrado no Quadro 19, para alcançar o conceito 5 nesse 

indicador, os cinco os requisitos que devem ser atendidos pela IES se resumem 

a garantir que a metodologia, constante no PPC, e de acordo com as DCNs, 

quando houver, (1) atenda ao desenvolvimento de conteúdo; (2) atenda às 

estratégias de aprendizagem; (3) permita contínuo acompanhamento das 

atividades; (4) atenda à acessibilidade metodológica e à autonomia do discente; 

e (5) por meio de práticas pedagógicas, estimulem a ação discente em uma 

relação teoria-prática, claramente inovadora e embasada em recursos que 

proporcionam aprendizagens diferenciadas dentro da área. 

Para que a IES atenda ao requisito 1, como ação institucional sugerida 

está a promoção de práticas pedagógicas que estimulem a relação teoria- 

prática, a autonomia do aluno e respeitem as diferenciadas formas de aprender. 

Para tanto, recomenda-se como prática de gestão do conhecimento Fóruns 

Virtuais e Listas de Discussão, envolvendo o coordenador e os professores para 

compartilhar informações, ideias e experiências que contribuam para obter o 

melhor resultado possível dos processos de ensino e aprendizagem. 

Em relação ao requisito 2, como ação institucional recomendada está 

incentivar os docentes a atuarem com diversos tipos de metodologias, como 

abordagem teórico-prática, metodologia baseada em problemas (PBL), visitas 

técnicas e a interdisciplinaridade. Para tanto, a prática de gestão do 

conhecimento indicada é Café do Conhecimento, por meio de reuniões 

realizadas periodicamente com os coordenadores e professores para troca de 

experiências relacionadas à metodologia utilizada em sala de aula. 

No que tange ao requisito 3, aconselha-se como ação institucional 

analisar, por meio dos resultados da avaliação da CPA, se a metodologia 

constante no PPC permite o contínuo acompanhamento das atividades. Para 

atender a esse requisito a prática de gestão do conhecimento indicada é Café 

do Conhecimento, para reunião com os coordenadores e o NDE do curso para 

análise e discussão dos resultados da CPA relacionados à metodologia utilizada. 

Quanto ao requisito 4, preconiza-se como ação institucional estimular a 

aplicação de diferentes metodologias ativas, promovendo incentivo ao estudo 

independente, a sondagem de conhecimentos prévios e a problematização, 

sendo que as práticas de gestão do conhecimento propostas compreendem 

Brainstorm e Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, envolvendo o coordenador 
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e o colegiado de curso para compartilhar informações, ideias e experiências que 

contribuam para obter o melhor resultado possível dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

No que se refere ao requisito 5, são propostas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Incentivar os docentes a atuarem com diversos tipos de metodologias, 

como a abordagem teórico-prática, a metodologia baseada em problemas (PBL), 

visitas técnicas e a interdisciplinaridade, sendo que a prática de gestão do 

conhecimento recomendada é Café do Conhecimento, sendo realizada reunião 

periódica dos coordenadores e professores para troca de experiências 

relacionadas à metodologia utilizada em sala de aula; 

(b) estimular a aplicação de diferentes metodologias ativas, promovendo 

incentivo ao estudo independente, a sondagem de conhecimentos prévios e a 

problematização, e desse modo, as práticas de gestão do conhecimento 

preconizadas são Brainstorm e Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, 

envolvendo o coordenador e o colegiado de curso para compartilhar 

informações, ideias e experiências que contribuam para obter o melhor resultado 

possível dos processos de ensino e aprendizagem. 

 
O conceito 5 desse indicador prevê que a metodologia constante no PPC 

atenda ao desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao 

contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à 

autonomia do discente, conciliando, também, com práticas pedagógicas que 

estimulam a ação discente em uma relação teoria-prática, claramente inovadora 

e embasada em recursos que proporcionam aprendizagens diferenciadas dentro 

da área. 

Para atendimento ao critério de análise desse indicador, ressalta-se que 

todas as dimensões acima descritas precisam ser revistas de forma periódica e 

permanente, com a finalidade de promover a melhoria de aprendizagem e o 

efetivo desenvolvimento do perfil profissional do aluno egresso. 

As práticas de gestão do conhecimento sugeridas em cada umas ações 

auxiliam a IES a alcançar o conceito máximo em seus processos avaliativos e 

constam como recurso de suma importância para esta atingir bons resultados 

nas avaliações realizadas. 
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(7) Indicador 1.7 - Estágio Curricular Ssupervisionado 

O sétimo indicador trata do Estágio Curricular Supervisionado ofertado 

pela IES. Nesse indicador há uma observação importante a ser cumprida pela 

IES, em que esse estágio é obrigatório para cursos cujas DCNs o prevêem e não 

se aplica para cursos que não contemplam o estágio no PPC (desde que não 

esteja previsto nas DCNs). 

Para atender a este critério, é necessário que o estágio curricular atenda 

aos requisitos do critério de análise do indicador, elencados no Quadro 20. 
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Quadro 20: Indicador 1.7 - Estágio Curricular Supervisionado 
 

Critério de análise para o 
conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 
 
 

O estágio curricular 
supervisionado está 

institucionalizado e contempla 
carga horária adequada, 
orientação cuja relação 
orientador/aluno seja 

compatível com as atividades, 
coordenação e supervisão, 
existência de convênios, 

estratégias para gestão da 
integração entre ensino e 

mundo do trabalho, 
considerando as 

competências previstas no 
perfil do egresso e 

interlocução institucionalizada 
da IES com o(s) ambiente(s) 
de estágio, gerando insumos 

para a atualização das 
práticas do estágio. 

 
 

1) Institucionalizar o estágio 
curricular supervisionado. 

(a) Elaborar regulamento de estágio, oficializando o 
estágio curricular supervisionado. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

(b) Disponibilizar o regulamento de estágio curricular 
supervisionado do curso e relatórios das atividades de 
estágio realizadas pelos acadêmicos. 

Repositório do 
Conhecimento 

 
 
 
 
 

 
2) Contemplar carga horária 
adequada. 

 
 
 

(a) Revisar a estrutura curricular do curso para 
adequação do estágio curricular com as atividades, 
coordenação e supervisão. 

 
Café do Conhecimento 

Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

 
Espaços Colaborativos 

(b) Firmar convênios e parcerias com outras 
instituições/empresas que tenham interesse e permitam 
a realização de estágios supervisionados. 

 
Comunidade de Prática 

(c) Incentivar os acadêmicos a elaborarem projetos que 
visem aproximá-los do mundo do trabalho. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

 
 

 
3) Considerar as competências 
previstas no perfil do egresso 

(a) Analisar o perfil do egresso, considerando as 
competências necessárias para o exercício da profissão 
relacionada ao curso. 

 
Café do Conhecimento 

 
(b) Revisar a estrutura curricular do curso para adequá- 
la aos avanços teóricos, tecnológicos e às necessidades 
do mundo do trabalho. 

 
Café do Conhecimento 

Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão. 
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 4) Considerar interlocução 

institucionalizada da IES com 
o(s) ambiente(s) de estágio, 
gerando insumos para a 
atualização das práticas do 
estágio. 

(a) Manter convênios e parcerias com outras 
instituições/empresas que tenham interesse e permitam 
a prática de estágios. 

 
Comunidade de Prática 

(b) Incentivar os acadêmicos a elaborarem projetos que 
visem aproximá-los do mundo do trabalho, bem como 
relatórios das atividades realizadas.. 

Repositório do 
Conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Conforme apresentado no Quadro 20, para alcançar o conceito 5 nesse 

indicador, quatro são os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: 

1) Institucionalizar o estágio curricular supervisionado; 

2) contemplar carga horária adequada, orientação cuja relação 

orientador/aluno seja compatível com as atividades, coordenação e supervisão, 

existência de convênios, estratégias para gestão da integração entre ensino e 

mundo do trabalho; 

3) considerar as competências previstas no perfil do egresso; e 

4) considerar interlocução institucionalizada da IES com o(s) ambiente(s) 

de estágio, gerando insumos para atualização das práticas do estágio. 

 
Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Elaborar regulamento de estágio previsto no PPC, oficializando o 

estágio curricular supervisionado. Para tanto, recomenda-se como prática de 

gestão do conhecimento, Fóruns Virtuais e Listas de Discussão envolvendo o 

coordenador, o NDE e o professor orientador da supervisão de estágio do curso, 

para compartilhar informações, ideias e experiências que contribuam para a 

construção do regulamento de estágio; e 

(b) disponibilizar, para os alunos, o regulamento de estágio curricular 

supervisionado do curso, bem como os relatórios das atividades de estágio 

realizadas pelos acadêmicos. Para tanto, a prática de gestão do conhecimento 

indicada é Repositório do Conhecimento, com o intuito de criar e alimentar uma 

plataforma digital que preserve e disponibilize os regulamentos de estágio e 

todos os relatórios oriundos de atividades de estágio realizadas nos cursos. 

 
Em relação ao requisito 2, são indicadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Revisar, periodicamente, a estrutura curricular do curso para 

adequação do estágio curricular com as atividades, coordenação e supervisão. 

As práticas de gestão do conhecimento propostas para auxiliar nesta ação são 

Café do Conhecimento, com reunião periódica entre coordenadores e docentes 

supervisores do curso para revisão da estrutura curricular e, consequentemente, 

das atividades da coordenação e supervisão de estágio, bem como Fóruns 
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Presenciais e Virtuais e Listas de Discussão, para aperfeiçoamento dos 

processos e adequação da estrutura curricular, quando necessário. Ademais a 

prática Espaços Colaborativos Virtuais contribui para a realização de 

videoconferências, disponibilização de slides, textos e vídeos com temáticas de 

interesse para o curso; 

(b) firmar convênios e parcerias com outras instituições e ou empresas, 

públicas ou privadas, que tenham interesse e permitam a realização de estágios 

supervisionados. A prática de gestão do conhecimento recomendada é 

Comunidade de Prática, em que podem ser criados grupos virtuais, como 

whatsapp, para compartilhamento e manifestação de interesse em firmar novas 

parcerias e projetos conforme a área do curso; e 

(c) incentivar os acadêmicos a elaborarem, em determinadas etapas do 

estágio, projetos que visem aproximá-los do mundo do trabalho. A prática de 

gestão do conhecimento preconizada é Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, 

envolvendo o coordenador e o professor orientador da supervisão de estágio do 

curso para compartilhar informações, ideias e experiências que contribuam para 

obter o melhor resultado possível dos processos de ensino e aprendizagem nos 

campos de estágio. 

 
No que tange ao requisito 3, são propostas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Analisar o perfil do egresso, descrito no PPC, considerando as 

competências necessárias para exercício da profissão relacionada ao curso. 

Para atender a esse requisito foi indicada a prática de gestão do conhecimento 

Café do Conhecimento, por meio de reunião periódica dos coordenadores e o 

NDE para revisão da estrutura curricular, considerando as competências 

necessárias ao egresso do curso; e 

(b) revisar, periodicamente, a estrutura curricular do curso para adequá-la 

aos avanços teóricos, tecnológicos e às necessidades do mundo do trabalho, 

sendo que as práticas de gestão do conhecimento propostas são Café do 

conhecimento, com reunião periódica dos coordenadores e o NDE para revisão 

da estrutura curricular; e Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de Discussão, 

para aperfeiçoamento dos processos a adequação da estrutura curricular, 

quando necessário. 
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Quanto ao requisito 4, são foram sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Manter convênios e parcerias com outras instituições ou empresas 

que tenham interesse e permitam a prática de estágios. Para tanto recomenda- 

se como prática de gestão do conhecimento Comunidade de Prática, com grupos 

virtuais tais como whatsapp, para compartilhamento e manifestação de interesse 

em firmar novas parcerias e projetos conforme a área do curso; e 

(b) incentivar os acadêmicos a elaborarem, em determinadas etapas do 

estágio, projetos que visem aproximá-los do mundo do trabalho, bem como 

relatórios das atividades realizadas. Neste caso, a prática de gestão do 

conhecimento preconizada é Repositório do Conhecimento, a fim de criar e 

alimentar uma plataforma digital que preserve e disponibilize os regulamentos 

de estágio e todos os relatórios oriundos de atividades de estágio realizadas nos 

cursos. 

 
Considerando-se a preocupação entre a teoria e a prática educacional, 

ressalta-se que esse indicador não deve ser avaliado se o PPC não contemplar 

estágio curricular e se não houver previsão de estágio nas DCNs. 

 
(8) Indicador 1.8 - Estágio Curricular Supervisionado – Relação com a Rede 

de Escolas da Educação Básica 

O oitavo indicador também está relacionado ao campo de estágio, porém 

no contexto da rede de escolas da educação básica. Esta modalidade de estágio 

é obrigatória somente para os cursos de licenciaturas, não sendo, portanto, 

objeto de avaliação para os demais cursos. 

No Quadro 21 são apresentados o critério de análise desse indicador e os 

requisitos necessários para o alcance do conceito 5. 
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Quadro 21: Indicador 1.8 - Estágio Curricular Supervisionado – Rede de Escolas da Educação Básica 

 

Critério de análise para o 
conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 
 

O estágio curricular 
supervisionado está 

institucionalizado e promove a 
vivência da realidade escolar 

de forma integral, a 
participação em conselhos de 

classe/reuniões de 
professores, a relação com a 
rede de escolas da educação 
básica, mantendo-se registro 

acadêmico, havendo 
acompanhamento pelo 

docente da IES (orientador) 
nas atividades no campo da 

prática, ao longo do ano 
letivo, e práticas inovadoras 

para a gestão da relação 
entre a IES e a rede de 

escolas da educação básica. 

 
 

1) Institucionalizar o estágio 
curricular supervisionado. 

(a) Elaborar regulamento de estágio previsto no PPC, 
oficializando o estágio curricular supervisionado. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

(b) Disponibilizar, para os alunos, o regulamento de 
estágio curricular supervisionado do curso e o das 
atividades de estágio realizadas pelos acadêmicos. 

Repositório do 
Conhecimento 

2) Promover a vivência da 
realidade escolar de forma 
integral. 

(a) Incentivar os acadêmicos a elaborarem projetos que 
visem aproximá-los da realidade da rede de escolas da 
educação básica. 

Espaços Colaborativos 
Virtuais, Melhores Práticas 
e Comunidade de Prática 

3) Promover a participação em 
conselhos de classe/reuniões de 
professores. 

(a) Aproximar os acadêmicos das atividades 
relacionadas à gestão escolar, permitindo a participação 
em conselhos de classe e reuniões de professores e 
outras atividades do cotidiano escolar. 

Café do Conhecimento e 
Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

 
 

4) Promover a relação com a rede 
de escolas da educação básica. 

(a) Firmar convênios e parcerias com a rede de escolas 
da educação básica para a realização de estágio 
curricular supervisionado 

 
Comunidade de Prática 

(b) Incentivar os acadêmicos a elaborarem e 
desenvolverem projetos que envolvam e beneficiem os 
alunos da rede de escolas de educação básica. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

5) Manter registro acadêmico e 
acompanhamento pelo docente 
da IES nas atividades no campo 
da prática, ao longo do ano letivo. 

(a) Acompanhar as atividades de estágio curricular 
desenvolvidas no campo de prática, bem como o seu 
registro acadêmico ao longo do ano letivo. 

Repositório do 
Conhecimento e 
Ferramentas de 

Colaboração 

6) Apresentar práticas 
inovadoras para a gestão da 
relação entre a IES e a rede de 
escolas da educação básica. 

 
(a) Inovar a gestão da relação entre a IES e a rede de 
escolas da educação básica. 

Melhores Práticas, 
Comunidade de Prática e 

Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O Quadro 21 mostra que, para alcançar o conceito 5 nesse indicador, seis 

são os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: (1) institucionalizar o 

estágio curricular supervisionado; (2) promover a vivência da realidade escolar 

de forma integral; (3) promover a participação em conselhos de classe e/ou 

reuniões de professores; (4) promover a relação com a rede de escolas da 

educação básica; (5) manter registro acadêmico e acompanhamento pelo 

docente da IES (orientador) nas atividades no campo da prática, ao longo do ano 

letivo; e (6) apresentar práticas inovadoras para a gestão da relação entre a IES 

e a rede de escolas da educação básica. 

Para que a IES atenda ao requisito 1, são recomendadas as seguintes 

ações institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Elaborar regulamento de estágio previsto no PPC, oficializando o 

estágio curricular supervisionado. Para tanto, recomenda-se como prática de 

gestão do conhecimento Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, envolvendo o 

coordenador, o NDE e o professor orientador da supervisão de estágio do curso, 

para compartilhar informações, ideias e experiências que contribuam para a 

construção do regulamento de estágio; e 

(b) disponibilizar, para os alunos, o regulamento de estágio curricular 

supervisionado do curso, bem como os relatórios das atividades de estágio 

realizadas pelos acadêmicos. Para tanto, a prática de gestão do conhecimento 

indicada é Repositório do Conhecimento, para criar e alimentar uma plataforma 

digital que preserve e disponibilize os regulamentos de estágio e todos os 

relatórios oriundos de atividades de estágio realizadas nos cursos. 

 
Em relação ao requisito 2, a ação institucional indicada consiste em 

incentivar os acadêmicos a elaborarem, em determinadas etapas do estágio, 

projetos que visem aproximá-los da realidade da rede de escolas da educação 

básica. Para atender a esse requisito as práticas de gestão do conhecimento 

aconselhadas são Espaços Colaborativos Virtuais, para a realização de 

videoconferências, disponibilização de slides, textos e vídeos com temáticas de 

interesse para o desenvolvimento de projetos a partir da vivência no campo de 

estágio; Melhores Práticas, para identificação e difusão de práticas adequadas 

para auxílio na gestão da relação entre a IES e a rede de escolas da educação 

básica, bem como na identificação de suas demandas emergentes; e 
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Comunidade de Prática, com grupos virtuais para que possa ocorrer o 

compartilhamento e a manifestação de interesse em firmar parcerias e 

desenvolver novos projetos junto à rede de escolas de educação básica. 

No que tange ao requisito 3, propõe-se como ação institucional 

aproximar os acadêmicos das atividades relacionadas à gestão escolar, 

permitindo a participação em conselhos de classe e reuniões de professores e/ou 

outras atividades do cotidiano escolar, sendo que as práticas de gestão do 

conhecimento propostas são Café do Conhecimento, com reunião periódica 

entre o coordenador (orientador) de estágio com os acadêmicos e gestores 

escolares dos campos de estágio, e Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de 

Discussão, para analisar e ampliar as ações desenvolvidas em parceria entre a 

IES e a rede de escolas de educação básica. 

Quanto ao requisito 4, são sugeridas as seguintes ações institucionais e 

respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Firmar convênios e parcerias com a rede de escolas da educação 

básica para a realização de estágio curricular supervisionado. A prática de 

gestão do conhecimento recomendada é Comunidade de Prática, por meio de 

grupos virtuais para compartilhamento e manifestação de interesse em firmar 

novas parcerias e projetos conforme a área do curso; e 

(b) incentivar os acadêmicos a elaborarem e desenvolverem projetos que 

envolvam e beneficiem os alunos da rede de escolas de educação básica, 

considerando as necessidades e a realidade do campo de estágio. Fóruns 

Virtuais e Listas de Discussão envolvendo o coordenador e o professor 

orientador da supervisão de estágio do curso para compartilhar informações, 

ideias e experiências que contribuam para obter o melhor resultado possível dos 

processos de ensino e aprendizagem nos campos de estágio é a prática de 

gestão do conhecimento preconizada para esta ação. 

 
No que se refere ao requisito 5, indica-se como ação institucional 

acompanhar as atividades de estágio curricular desenvolvidas no campo de 

prática, bem como o seu registro acadêmico ao longo do ano letivo. As práticas 

de gestão do conhecimento recomendadas são Repositório do Conhecimento, a 

fim de criar e alimentar uma plataforma digital que preserve e disponibilize os 

relatórios oriundos das atividades realizadas em campo de prática de estágio, e 
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Ferramentas de Colaboração, como portais, intranets e extranets, para o registro 

acadêmico e controle da participação nas atividades de estágio. 

No que diz respeito ao requisito 6, aconselha-se como ação institucional 

inovar a gestão da relação entre a IES e a rede de escolas da educação básica. 

Para tanto, as práticas de gestão do conhecimento indicadas são Melhores 

Práticas, permitindo identificar e difundir as práticas mais adequadas para 

auxiliar na gestão da relação entre a IES e a rede de escolas da educação 

básica; Comunidade de Prática, por meio grupos virtuais para compartilhamento 

e manifestação de interesse em firmar parcerias e desenvolver novos projetos 

junto à rede de escolas de educação básica; e Fóruns Presenciais e Virtuais e 

Listas de Discussão, com organização de fóruns presenciais e virtuais entre a 

IES e a rede de escolas da educação básica com o objetivo de manter o vínculo, 

compartilhar informações, ideias e experiências que sirvam para ampliar a 

formação e a vivência acadêmica e estreitar o relacionamento. 

Ações como firmar convênios e parcerias com a rede de escolas da 

educação básica e o incentivo aos acadêmicos à participação e ao 

desenvolvimento de projetos foram recorrentes entre as sugestões de ações que 

a IES deve executar para alcançar bons conceitos nesse indicador. Por sua vez, 

as práticas de gestão do conhecimento elencadas para cada uma dessas ações 

poderão auxiliar no alcance do conceito máximo na avaliação do curso, uma vez 

que permitem a aproximação e o estreitamento do relacionamento entre a IES e 

a rede de escolas. 

 
(9) Indicador 1.9 - Estágio Curricular Supervisionado – Relação Teoria e 

Prática 

O nono indicador tem o objetivo de avaliar o estágio curricular 

supervisionado considerando a relação entre a teoria e a prática. Aqui, assim 

como no indicador anterior, percebe-se que esta modalidade de estágio é 

obrigatória somente para os cursos de licenciatura, não sendo, portanto, objeto 

de avaliação para os demais cursos. 

No Quadro 22 estão sumarizados o critério de análise desse indicador, os 

requisitos para a IES atenderem a esse critério, as ações que as IES devem 

executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executar tais ações. 
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Quadro 22: Indicador 1.9 0 Estágio Curricular Supervisionado – Relação Teoria e Prática 

 

Critério de análise para o 
conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 
 

O estágio curricular 
supervisionado promove a 
relação teoria e prática e 

contempla a articulação entre o 
currículo do curso e aspectos 

práticos da educação básica, o 
embasamento teórico das 

atividades planejadas no campo 
da prática, a participação do 
licenciando em atividades de 

planejamento, desenvolvimento 
e avaliação realizadas pelos 

docentes da educação básica, a 
reflexão teórica acerca de 

situações vivenciadas pelos 
licenciandos, a criação e 

divulgação de produtos que 
articulam e sistematizam a 

relação teoria e prática, com 
atividades comprovadamente 

exitosas ou inovadoras. 

 
 

1) Promover a relação teoria e 
prática. 

a) Elaborar regulamento de estágio curricular 
supervisionado que apresente a articulação entre o 
currículo do curso e aspectos práticos da educação 
básica e embasamento teórico das atividades que 
serão planejadas e desenvolvidas no campo da 
prática docente. 

 
Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão e Repositório do 

Conhecimento 

2) Promover o embasamento 
teórico das atividades 
planejadas na prática, a 
participação do licenciando em 
atividades realizadas pelos 
docentes da educação básica. 

(a) Planejar as atividades relacionadas ao estágio 
curricular visando a embasamento teórico das 
atividades planejadas no campo da prática, a 
participação do licenciando em atividades de 
planejamento, desenvolvimento e avaliação. 

 
 

Fóruns Presenciais e Virtuais 
e Listas de Discussão 

3) Promover a reflexão teórica 
acerca de situações vivenciadas 
pelos licenciandos. 

(a) Revisar, periodicamente, a estrutura curricular do 
curso, considerando o estágio curricular 
supervisionado, a reflexão teórica acerca de 
situações vivenciadas pelos licenciandos. 

 
Café do Conhecimento 

 
 
 

 
4) Promover a criação e 
divulgação de produtos que 
articulam e sistematizam a 
relação teoria e prática, com 
atividades comprovadamente 
exitosas ou inovadoras. 

(a) Permitir, por meio do currículo e dos campos de 
estágios estabelecidos, que haja uma produção 
acadêmica que articule a teoria estudada e a prática 
vivenciada nos campos de estágios. 

 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão. 

(b) Prever, na matriz curricular, disciplinas de Prática 
de Ensino e Estágio Supervisionado que permitam 
aos alunos vivenciarem práticas pedagógicas que 
contemplem aspectos teórico-metodológicos e 
conteúdos curriculares. 

 
Café do Conhecimento e 
Espaços Colaborativos 

Virtuais 

(c) Elaborar relatórios com os resultados das 
atividades que contemplam a articulação entre o 
currículo do curso e aspectos práticos da educação 
básica, evidenciando as práticas exitosas ou 
inovadoras. 

 
 

Repositório do Conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo especificado no Quadro 2, para alcançar o conceito 5 nesse 

indicador, os quatro requisitos que devem ser atendidos pelas IES se resumem 

em promover (1) a relação teoria e prática; (2) por meio do estágio curricular 

supervisionado, o embasamento teórico das atividades planejadas no campo da 

prática e a participação do licenciando em atividades de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da educação básica; (3) 

por meio do estágio curricular supervisionado, a reflexão teórica acerca de 

situações vivenciadas pelos licenciandos; e (4) por meio do estágio curricular 

supervisionado, a criação e divulgação de produtos que articulam e sistematizam 

a relação teoria e prática, com atividades comprovadamente exitosas ou 

inovadoras. 

Para que a IES atenda ao requisito 1, aconselha-se como ação 

institucional elaborar regulamento de estágio curricular supervisionado que 

apresente a articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da 

educação básica e embasamento teórico das atividades que serão planejadas e 

desenvolvidas no campo da prática docente. Para tanto, recomenda-se como 

prática de gestão do conhecimento Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, 

envolvendo o coordenador, o NDE e o professor orientador da supervisão de 

estágio para compartilhar informações, ideias e experiências que contribuam 

para a articulação entre o currículo do curso e os aspectos práticos da educação 

básica; e Repositório do Conhecimento, para criar e alimentar uma plataforma 

digital que preserve e disponibilize os regulamentos de estágio curricular 

supervisionado. 

Em relação ao requisito 2, preconiza-se como ação institucional planejar 

as atividades relacionadas ao estágio curricular visando o embasamento teórico 

das atividades planejadas no campo da prática e a participação do licenciando 

em atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação. Para esta ação, a 

prática de gestão do conhecimento indicada é Fóruns Presenciais e Virtuais e 

Listas de Discussão, que auxiliem o planejamento das atividades relacionadas 

ao estágio curricular supervisionado. 

No que tange ao requisito 3, propõe-se como ação institucional revisar, 

periodicamente, a estrutura curricular do curso, considerando no estágio 

curricular supervisionado a reflexão teórica acerca de situações vivenciadas 

pelos licenciandos. Para atender a esse requisito foi indicada como prática de 
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gestão do conhecimento Café do Conhecimento, para reunião periódica entre 

coordenadores e docentes do curso para revisão da estrutura curricular, visando, 

para o estágio curricular supervisionado, a reflexão teórica acerca de situações 

vivenciadas pelos licenciandos. 

Quanto ao requisito 4, foram sugeridas as seguintes ações institucionais 

e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Permitir, por meio do currículo e dos campos de estágios 

estabelecidos, que haja uma produção acadêmica que articule a teoria estudada 

e a prática vivenciada nos campos de estágios, sendo que a prática de gestão 

do conhecimento proposta para esta ação são Fóruns Virtuais e Listas de 

Discussão, envolvendo o coordenador, o NDE e o professor orientador da 

supervisão de estágio para compartilhar informações, ideias e experiências que 

contribuam para a articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da 

educação básica; 

(b) prever, na matriz curricular, disciplinas de Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado que permitam aos alunos vivenciarem práticas pedagógicas que 

possam contemplar os aspectos teórico-metodológico e os conteúdos 

curriculares que serão trabalhados no curso. As práticas de gestão do 

conhecimento recomendadas são Café do Conhecimento, para reunião 

periódica entre coordenadores e docentes do curso para revisão da estrutura 

curricular, visando à reflexão teórica acerca de situações vivenciadas pelos 

licenciandos; e Espaços Colaborativos Virtuais, para a realização de 

videoconferências, disponibilização de slides, textos e vídeos com temáticas de 

interesse para o curso; e 

(c) elaborar relatórios com os resultados das atividades que contemplam 

a articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da educação básica, 

evidenciando as práticas exitosas ou inovadoras. Nesse caso, a prática de 

gestão do conhecimento preconizada é Repositório do Conhecimento, para criar 

e alimentar uma plataforma digital que preserve e disponibilize os relatórios 

oriundos das atividades de estágio curricular supervisionado. 

 
Assim, para que haja a atribuição do conceito 5 nesse indicador, a IES 

deve institucionalizar um estágio curricular supervisionado capaz de promover a 

relação entre a teoria e a prática de forma a contemplar o ajuste entre o currículo 
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do curso e os aspectos práticos da educação básica, o embasamento teórico 

das atividades planejadas no campo da prática, a participação do aluno nas 

atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação realizadas pelos 

professores da educação básica, bem como a reflexão teórica sobre as situações 

vivenciadas pelos alunos do curso de licenciatura em análise. Além disso, deve 

promover a criação e divulgação de produtos que articulam e sistematizam a 

relação teoria e prática com atividades comprovadamente exitosas ou 

inovadoras. 

 
(10) Indicador 1.10 - Atividades Complementares 

O décimo indicador está relacionado à parte pedagógica do curso e diz 

respeito às atividades complementares que são obrigatórias somente para os 

cursos cujas DCNs prevêem atividades curriculares. 

Assim, no Quadro 23 são elencados o critério de análise do indicador, os 

requisitos para as IES atenderem a esse critério, as ações que as IES devem 

executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executar tais ações. 
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Quadro 23: Indicador 1.10 Atividades Complementares 

 

Critério de análise para o 
conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 

 
As atividades complementares 

estão institucionalizadas e 
consideram a carga horária, a 
diversidade de atividades e de 
formas de aproveitamento, a 
aderência à formação geral e 

específica do discente, 
constante no PPC, e a 

existência de mecanismos 
comprovadamente exitosos ou 
inovadores na sua regulação, 

gestão e aproveitamento. 

 
 
 

 
1) Institucionalizar as atividades 
complementares. 

a) Definir em regulamento próprio a categoria, 
atividades presenciais ou a distância, carga horária e 
documento(s) necessário(s) para comprovação da 
participação. 

Melhores Práticas 

Comunidade de Prática 

 

 
b) Verificar se as atividades complementares 
oferecidas são pertinentes ao campo profissional do 
curso. 

Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

 

Café do Conhecimento 

2) Considerar a existência de 
mecanismos exitosos ou 
inovadores na sua regulação, 
gestão e aproveitamento. 

a) Disponibilizar o regulamento de atividades 
complementares do curso, relatórios, portarias, 
editais, evidenciando as ações realizadas, a gestão e 
o aproveitamento relacionados às atividades 
complementares. 

 
Repositório do 
Conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo com o contido no Quadro 23, para alcançar o conceito 5 nesse 

indicador dois são os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: (1) 

institucionalizar as atividades complementares considerando a carga horária, a 

diversidade de atividades e de formas de aproveitamento e a aderência à 

formação geral e específica do discente, constante no PPC; e (2) considerar a 

existência de mecanismos comprovadamente exitosos ou inovadores na sua 

regulação, gestão e aproveitamento. 

Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Definir em regulamento próprio a categoria as atividades acadêmicas 

e científicas, socioculturais e esportivas, práticas profissionais, as atividades 

presenciais ou a distância, a respectiva carga horária para o seu cumprimento e 

o(s) documento(s) necessário(s) para comprovação da participação. Para tanto, 

recomenda-se como práticas de gestão do conhecimento Melhores Práticas, 

com revisão e validação das atividades, carga horária, organização, 

funcionamento e avaliação das atividades complementares apresentadas no 

Regulamento de Atividades Complementares do curso; e Comunidade de 

Prática, para reuniões periódicas entre as diretorias de área e coordenadores de 

curso para acompanhamento e controle das atividades complementares; e 

(b) verificar se, de fato, as atividades complementares oferecidas são 

pertinentes ao campo profissional do curso, o qual deve ser amplo e deve 

promover a diversificação da formação do aluno. Para tanto, as práticas de 

gestão do conhecimento indicadas são Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de 

Discussão, como objetivo de compartilhar informações, ideias e experiências 

que sirvam para ampliar a formação e a vivência acadêmica dos alunos e sua 

autonomia profissional e intelectual por meio das atividades complementares; e 

Café do Conhecimento, com reuniões periódicas dos coordenadores dos cursos 

com professores e alunos para avaliação de como tem funcionado, na prática, 

as atividades e o feedback dos alunos sobre a contribuição em sua formação. 

 
Em relação ao requisito 2, aconselha-se como ação institucional 

disponibilizar o regulamento das atividades complementares do curso, bem 

como relatórios, portarias, editais, evidenciando assim as ações realizadas, a 

gestão e o aproveitamento relacionados às atividades complementares. A 
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prática de gestão do conhecimento proposta é Repositório do Conhecimento, 

com o intuito de criar e alimentar uma plataforma digital que preserve e 

disponibilize o regulamento, relatórios, portarias e fotos relacionados às 

Atividades Complementares. 

Cabe ainda destacar que as atividades complementares devem 

desenvolver habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar e 

experiências consideradas relevantes para a área de formação do aluno. Assim, 

as práticas sugeridas para este indicador auxiliarão as IES para que tenham 

definidas, em seu regulamento, as formas do pleno desenvolvimento e 

cumprimento das atividades complementares. Ademais, cada uma das três 

categorias de atividades - acadêmicas e científicas, socioculturais e esportivas e 

práticas profissionais - deve contemplar uma descrição da atividade ou grupo de 

atividades, as horas necessárias para o cumprimento e a documentação 

comprobatória e ainda devem estar descritas no PPC. 

 
(11) Indicador 1.11 – Trabalhos de Conclusão de Curso 

O décimo primeiro indicador está relacionado aos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) que não são obrigatórios para todos os cursos 

superiores, mas somente para aqueles que possuem a previsão em suas DCNs. 

Desse modo, não são objeto de avaliação para os cursos que não contemplam 

TCC no PPC. 

No Quadro 24 estão apontados o critério de análise desse indicador, os 

requisitos para as IES atenderem a esse critério, as ações que as IES devem 

executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executarem tais ações. 
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Quadro 24: Indicador 1.11 - Trabalhos de Conclusão de Curso 

 

Critério de análise para 
o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
OTCC está 

institucionalizado e 
considera carga horária, 
formas de apresentação, 

orientação e 
coordenação, divulgação 
de manuais atualizados 
de apoio à produção dos 

trabalhos e 
disponibilização dos TCC 

em repositórios 
institucionais próprios, 

acessíveis pela internet. 

 
1) Institucionalizar o TCC. 

(a) Definir a política institucional para o TCC nos 
cursos de graduação. 

Comunidade de Prática 

(b) Definir regulamento para o TCC para os cursos da 
IES cujas DCNs prevêem TCC. 

Melhores Práticas 

2) O TCC considera carga horária, 
formas de apresentação, orientação e 
coordenação e a divulgação de 
manuais atualizados de apoio à 
produção dos trabalhos. 

(a) Analisar os Projetos Pedagógicos dos cursos das 
IES cujas DCNs prevêem TCC. 

Comunidade de Prática 

(b) Confeccionar manual de normas para elaboração 
de TCC. 

Ferramentas de 
Colaboração 

 
 

3) Disponibilizar os TCC em 
repositórios institucionais próprios, 
acessíveis pela internet. 

(a) Elaborar documento com as instruções normativas 
relacionadas ao encaminhamento de TCC para o 
repositório digital. 

 

Melhores Práticas 

(b) Disponibilizar instruções normativas para 
encaminhamento de TCC no repositório digital, 
ambiente virtual de aprendizagem ou outra ferramenta 
de acesso dos alunos. 

 

Ferramentas de 
Colaboração 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo especificado no Quadro 24, para alcançar o conceito 5 nesse 

indicador três são os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: (1) 

institucionalizar o TCC; (2) o TCC deve considerar carga horária, formas de 

apresentação, orientação e coordenação e a divulgação de manuais atualizados 

de apoio à produção dos trabalhos; e (3) disponibilizar os TCCs em repositórios 

institucionais próprios, acessíveis pela internet. 

Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Definir a política institucional para o TCC nos cursos de graduação. 

Para tanto, recomenda-se como prática de gestão do conhecimento a 

Comunidade de Prática, para reuniões com as diretorias das áreas e 

coordenadores de cursos da IES para definição da política institucional para o 

TCC; e 

(b) definir regulamento para o TCC para os cursos da IES cujas DCNs 

prevêem TCCs. Para tanto, a prática de gestão do conhecimento indicada é 

Melhores Práticas, com revisão e validação pelo colegiado de curso da proposta 

de regulamento de TCC, observando o atendimento às DCNs. 

 
Em relação ao requisito 2, foram são recomendadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Analisar os PPCs da IES cujas DCNs prevêem TCC, sendo que a 

prática de gestão do conhecimento indicada é Comunidade de Prática, para 

reuniões com as diretorias das áreas e coordenadores da IES para análise das 

DCNs dos cursos e cumprimento às normas referentes à inserção da disciplina 

de TCC na matriz curricular; e 

(b) elaborar manual de normas para elaboração de TCC com princípios 

gerais para a elaboração e apresentação desse trabalho, e a prática de gestão 

do conhecimento proposta é Ferramentas de Colaboração, como portais, 

intranets e extranets e ambiente online de aprendizagem, para o 

compartilhamento de informações do colegiado do curso durante a construção 

dos manuais de apoio à produção dos trabalhos. 

 
No que tange ao requisito 3, são propostas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 



109 
 

(a) Elaborar documento com as instruções normativas relacionadas ao 

encaminhamento de TCC para o repositório digital. A prática de gestão do 

conhecimento aconselhada para auxiliar nessa ação é Melhores Práticas, para 

revisão e validação pelo colegiado do curso das instruções normativas para o 

encaminhamento do TCC para repositório digital da IES; e 

(b) disponibilizar as instruções normativas para o encaminhamento de 

TCC no repositório digital, ambiente virtual de aprendizagem ou outra ferramenta 

que os alunos tenham acesso. Neste caso, a prática de gestão do conhecimento 

preconizada é Ferramentas de Colaboração, como portais, intranets e extranets 

e ambiente online de aprendizagem para visualização, pela comunidade 

acadêmica, das normativas referentes ao TCC. 

 
A obrigatoriedade do TCC como disciplina nos cursos de graduação deve 

estar explicitada na resolução ou no parecer específico para as DCNs de cada 

curso. Para o curso em que não há essa obrigatoriedade, o avaliador do INEP 

não atribuirá nenhum conceito a esse indicador. 

 
(12) Indicador 1.12 - Apoio ao discente 

O décimo segundo indicador está relacionado ao “Apoio ao Discente” e 

observa, dentre outros requisitos, se IES oferece acessibilidade ao aluno, 

aspectos pedagógicos, acompanhamento em estágios não obrigatórios e apoio 

psicopedagógico. 

Assim, são apresentados no Quadro 25 os requisitos para as IES 

atenderem a esse critério, as ações que devem executar para atender cada 

requisito e as práticas de gestão do conhecimento que contribuem para executar 

tais ações. 
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Quadro 25: Indicador 1.12 - Apoio ao discente 

Critério de análise para o 
conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

O apoio ao discente contempla 
ações de acolhimento e 

permanência, acessibilidade 
metodológica e instrumental, 

monitoria, nivelamento, 
intermediação e 

acompanhamento de estágios 
não obrigatórios remunerados, 

apoio psicopedagógico, 
participação em centros 

acadêmicos ou intercâmbios 
nacionais e internacionais e 
promoção de outras ações 

comprovadamente exitosas ou 
inovadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) O apoio ao discente contempla 
ações de acolhimento e 
permanência, acessibilidade 
metodológica e instrumental, 
monitoria,  nivelamento, 
intermediação e acompanhamento 
de estágios não obrigatórios 
remunerados,   apoio 
psicopedagógico. 

(a) Desenvolver ações que promovam o acolhimento 
dos alunos, estimulando sua permanência até o final 
do curso. 

 

Comunidade de Prática 

(b) Promover encontros e trabalhar temas que levem 
à reflexão sobre a vida. 

Café do Conhecimento 

(c) Criar projeto de gestão da permanência para 
monitoramento e acompanhamento dos alunos com 
o objetivo de evitar evasão. 

Assistência de Colegas e 
Gestão Eletrônica de 

Documentos 

 
(d) Criar vínculo, relacionamento e fidelização com 
os alunos, auxiliando-os a enfrentar as dificuldades 
que possam surgir no decorrer do curso e da vida 
acadêmica. 

 
Serviço de Rede Social, 
Café do Conhecimento e 

Ferramentas de 
Colaboração 

 
(e) Oferecer possibilidades de auxílio financeiro. 

Gestão Eletrônica de 
Documentos e 

Ferramentas de 
Colaboração 

(f) Promover reuniões para estudo de metodologias 
voltadas para a aprendizagem dos alunos, auxiliando 
coordenadores de curso e professores a definirem 
novas ações 

 

Serviços de Rede Social e 
Comunidade de Prática 

(g) Promover a acessibilidade digital com recursos 
que possibilitem a navegação, a compreensão e a 
interação de qualquer pessoa na web, 
independentemente de suas capacidades motora, 
visual, auditiva, intelectual, cultural ou social. 

 
 

Café do Conhecimento 

(h) Promover a acessibilidade instrumental, por meio 
do acompanhamento e atendimento da IES às 
solicitações feitas por alunos para impedimento de 
barreiras de limitações sensoriais, físicas e mentais, 

 
Comunidade de Prática 
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  seja nos instrumentos, ferramentas de estudo, 

trabalho, lazer ou recreação . 

 

 

(i) Disponibilizar canal de comunicação para receber 
sugestões, elogios, reclamações e/ou denúncias. 

Serviços de Rede Social e 
Ferramentas de 

Colaboração 

 
(j) Estimular a participação dos alunos em atividades 
de monitoria e em projetos de ensino, pesquisa e 
extensão. 

 

Comunidade de Prática, 
Ferramentas de 

Colaboração e Serviços de 
Rede Social 

(k) Manter programa de nivelamento para 
recuperação dos conteúdos básicos do ensino médio 
nas disciplinas de matemática, língua portuguesa, 
química, física, cálculo e biologia. 

 

Ferramentas de 
Colaboração 

(l) Firmar convênios com agentes integradores que 
disponibilizam vagas de estágios não obrigatórios 
remunerados. 

 

Comunidade de Prática 

(m) Oferecer atendimento psicopedagógico para dar 
suporte aos alunos e professores que necessitem 
desse atendimento especializado. 

Ferramentas de 
Colaboração 

 
2) O apoio ao discente incentiva a 
participação          em centros 
acadêmicos ou intercâmbios 
nacionais e internacionais. 

(a) Criar um setor específico para a organização e 
acompanhamento dos intercâmbios nacionais e 
internacionais. 

 

Comunidade de Prática 

(b) Estabelecer convênios com outras IES, 
empresas, agências governamentais de fomento à 
investigação científica e à pós-graduação e com 
organismos não -governamentais do terceiro setor. 

 
Comunidade de Prática 
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  (c) Possibilitar oportunidades internacionais para 

estudantes de graduação e pós-graduação por meio 
de cooperação com outras instituições, transferência 
de conhecimento, mobilidade acadêmica de 
docentes e estudantes, alunos estrangeiros 
matriculados na IES, oferta de disciplinas em língua 
estrangeira, estímulo a publicações e participação 
em eventos internacionais e em processos 
avaliativos internacionais. 

 
 

Serviços de Rede Social e 
Ferramentas de 

Colaboração 

 

 
3) O apoio ao discente promove 
ações comprovadamente exitosas 
ou inovadoras. 

(a) Abrir espaço para que os alunos que participam 
do intercâmbio relatem suas experiências aos 
colegas e professores. 

Ferramentas de 
Colaboração e Serviços de 

Rede Social 

(b) Divulgar benefícios para egressos da instituição. Serviços de Rede Social 

(c) Acompanhar e registrar todas as ações de apoio 
ao discente. 

Repositório do 
Conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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De acordo especificado no Quadro 25, para alcançar o conceito 5 no 11º. 

Indicador, três são os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: 

1) Apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência, 

acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, 

intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, 

apoio psicopedagógico; 

2) apoio ao discente incentiva a participação em centros acadêmicos ou 

intercâmbios nacionais e internacionais; e 

3) apoio ao discente promove ações comprovadamente exitosas ou 

inovadoras. 

 
Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Desenvolver ações que promovam o acolhimento dos alunos, 

estimulando sua permanência até o final do curso. Para tanto, recomenda-se 

como prática de gestão do conhecimento a Comunidade de Prática, com reunião 

periódica entre diretoria de área do curso, coordenador e professores; 

(b) promover encontros durante o intervalo das aulas e, uma vez ao mês, 

trabalhar temas que levam à reflexão sobre a vida. Para tanto, a prática de 

gestão do conhecimento indicada é Café do Conhecimento, com reunião 

quinzenal com a equipe de Capelania da IES; 

(c) criar projeto de gestão da permanência para monitoramento e 

acompanhamento dos alunos com o objetivo de evitar evasão. Para atender a 

esse requisito as práticas de gestão do conhecimento indicadas são Assistência 

de Colegas, com encontro com os gestores da área de gestão acadêmica para 

propor projeto com vistas a reduzir a evasão, e Gestão Eletrônica de 

Documentos, por meio de suporte à gestão, controle e emissão de relatórios de 

acompanhamento do número de alunos ingressantes, trancamentos, 

transferências e evasão/desistência; 

(d) criar vínculo, relacionamento e fidelização com os alunos, auxiliando- 

os a enfrentar as dificuldades que possam surgir no decorrer do curso e da vida 

acadêmica, sendo que as práticas de gestão do conhecimento propostas são 

Serviço de Rede Social, com suporte para resposta imediata às solicitações 

realizadas pelo aluno na instituição; Café do Conhecimento, visando reunião 
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periódica com a equipe de Capelania da IES; e Ferramentas de Colaboração, 

tais como portais, intranets e extranets, para realizar a familiarização do aluno 

com o ambiente online de aprendizagem; 

(e) oferecer possibilidades de auxílio financeiro por meios de bolsas de 

estudo ofertadas pelos programas governamentais (ProUni, FIES) e outros 

programas de financiamento internos. As práticas de gestão do conhecimento 

recomendadas são Gestão Eletrônica de Documentos, com suporte à gestão, 

controle e emissão de relatórios de acompanhamento do número de alunos 

ingressantes, trancamentos, transferências e evasão/desistência; e Ferramentas 

de Colaboração, para divulgação dos programas governamentais e outros 

programas de financiamento internos disponíveis; 

(f) promover reuniões para estudo de metodologias voltadas para a 

aprendizagem dos alunos em semanas pedagógicas, auxiliando os 

coordenadores de curso e professores a definirem novas ações para o 

aprimoramento de seu trabalho junto aos estudantes. Neste caso, as práticas de 

gestão do conhecimento preconizadas são Serviços de Rede Social, para 

divulgação de eventos, congressos, grupos de estudos e demais atividades; e 

Comunidade de Prática, para reuniões esporádicas entre os coordenadores e 

professores do curso para facilitar a transferência de melhores práticas bem 

como incentivar o compartilhamento das lições aprendidas; 

(g) promover a acessibilidade digital com recursos que possibilitem a 

navegação, a compreensão e a interação de qualquer pessoa na web, 

independentemente de sua capacidade motora, visual, auditiva, intelectual, 

cultural ou social. Para tanto, recomenda-se como prática de gestão do 

conhecimento Café do Conhecimento, com reunião periódica com a equipe de 

Tecnologia da Informação (TI) para adaptação de recursos de acessibilidade 

digital; 

(h) promover a acessibilidade instrumental, por meio do acompanhamento 

e atendimento da IES às solicitações feitas por alunos para impedimento de 

barreiras de limitações sensoriais, físicas e mentais, seja nos instrumentos ou 

ferramentas de estudo, tais como lápis, caneta, teclado de computador, ou de 

trabalho, como máquinas, equipamentos e de lazer ou recreação, como 

dispositivos que atendam às limitações sensoriais, físicas e mentais. A prática 

de gestão do conhecimento indicada é Comunidade de Prática, visando reunião 
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periódica entre diretoria de área do curso, coordenador e professores para 

acompanhar as solicitações dos alunos relacionadas às ferramentas de estudo, 

de trabalho e lazer ou recreação; 

(i) disponibilizar um canal de comunicação, como por exemplo, Ouvidoria, 

para receber sugestões, elogios, reclamações e/ou denúncias, as quais possam 

ser realizadas por telefone, e-mail, site ou urnas espalhadas pela IES. Para 

atender a esse requisito foram indicadas como prática de gestão do 

conhecimento Serviços de Rede Social e Ferramentas de Colaboração, para 

divulgação desse canal (Ouvidoria) oferecido pela IES; 

(j) estimular a participação dos alunos em atividades de monitoria e em 

projetos de ensino, pesquisa e extensão, sendo que as práticas de gestão do 

conhecimento propostas são Comunidade de Prática, com reuniões esporádicas 

entre os coordenadores e professores do curso para compartilhar experiências 

em relação aos projetos desenvolvidos no curso; Ferramentas de Colaboração, 

para divulgação de editais de atividades de monitoria, projetos de ensino, 

pesquisa e extensão; e Serviços de Rede Social, para divulgação referente ao 

lançamento de editais de atividades de monitoria, projetos de ensino, pesquisa 

e extensão; 

(k) manter um programa gratuito de nivelamento para recuperação dos 

conteúdos básicos do ensino médio nas disciplinas de matemática, língua 

portuguesa, química, física, cálculo, biologia, que podem ser oferecidas nas 

modalidades presencial e a distância, de acordo com a indicação do coordenador 

do curso. A prática de gestão do conhecimento recomendada é Ferramentas de 

Colaboração, para divulgação de programa de nivelamento ofertado pela IES; 

(l) firmar convênios com agentes integradores que disponibilizam vagas 

de estágios não obrigatórios remunerados. Neste caso, a prática de gestão do 

conhecimento preconizada é Comunidade de Prática, com grupos virtuais para 

compartilhamento e manifestação de interesse em firmar convênios e parcerias 

com agentes integradores de estágio; e 

(m) oferecer atendimento psicopedagógico para dar suporte aos alunos e 

professores que necessitem desse atendimento especializado. Ferramentas de 

Colaboração são recomendados para divulgação do serviço de atendimento 

psicopedagógico disponível pela IES. 
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Em relação ao requisito 2, são aconselhadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Criar um setor específico para a organização e acompanhamento dos 

intercâmbios nacionais e internacionais. Para tanto, a prática de gestão do 

conhecimento proposta é Comunidade de Prática, com reunião entre diretoria de 

pesquisa e pró-reitoria de ensino para a implantação de uma diretoria de 

relações internacionais; 

(b) estabelecer convênios com outras IES, empresas, agências 

governamentais de fomento à investigação científica e à pós-graduação e com 

organismos não-governamentais do terceiro setor. A prática de gestão do 

conhecimento recomendada é Comunidade de Prática, com grupos virtuais para 

compartilhamento e manifestação de interesse em firmar novos convênios e 

parcerias; e 

c) possibilitar oportunidades internacionais para estudantes de graduação 

e pós-graduação por meio de cooperação com outras instituições, transferência 

de conhecimento, mobilidade acadêmica de docentes e estudantes, alunos 

estrangeiros matriculados na IES, oferta de disciplinas em língua estrangeira, 

estímulo a publicações e participação em eventos internacionais e participação 

em processos avaliativos internacionais. As práticas de gestão do conhecimento 

preconizadas são Serviços de Rede Social e Ferramentas de Colaboração, para 

divulgação dos convênios internacionais ou oportunidades de intercâmbio para 

estudantes de graduação e pós-graduação e para professores da IES. 

 
No que tange ao requisito 3, são propostas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Abrir espaço na programação da IES para que os alunos que 

participam do intercâmbio relatem suas experiências aos colegas e professores. 

Para atender a esse requisito foi indicada, como prática de gestão do 

conhecimento Ferramentas de Colaboração, para divulgação de eventos e 

palestras de alunos que tenham feito intercâmbio, relatando assim suas 

experiências; e Serviços de Rede Social, para divulgação de eventos e palestras 

de alunos que tenham realizado intercâmbio, relatando as suas experiências; 

(b) divulgar benefícios para egressos da instituição, por meio de Programa 

de Atendimento a Egressos, sendo que a prática de gestão do conhecimento 
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proposta é Serviços de Rede Social, para divulgação de benefícios oferecidos 

aos Egressos do curso; e 

(c) acompanhar e registrar todas as ações de apoio ao discente por meio 

de fotos e relatórios oriundos das ações desenvolvidas. A prática de gestão do 

conhecimento recomendada é Repositório do Conhecimento, a fim de criar e 

alimentar uma plataforma digital que preserve e disponibilize os relatórios e fotos 

relacionados às ações de apoio ao discente. 

 
(13) Indicador 1.13 - Gestão do Curso e Processos de Avaliação Interna e 

Externa 

O 13º indicador trata da gestão do curso e dos processos de avaliação 

interna e externa. Percebe-se que há preocupação com as ações decorrentes 

dessas avaliações, mas também com a gestão do curso e, ainda, com a 

apropriação dos resultados das avaliações pelo gestor. 

Assim, no Quadro 26 são apresentados os requisitos para as IES 

atenderem a esse critério, as ações que estas devem executar para contemplar 

cada requisito e as práticas de gestão do conhecimento que contribuem para 

executarem tais ações. 
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Quadro 26: Indicador 1.13 - Gestão do Curso e Processos de Avaliação Interna e Externa 
 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Critério de análise para 
o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 

A gestão do curso é 
realizada considerando- 

se a autoavaliação 
institucional e o resultado 
das avaliações externas 

como insumo para o 
aprimoramento contínuo 

do planejamento do 
curso, com evidência da 

apropriação dos 
resultados pela 

comunidade acadêmica e 
existência de processo de 
autoavaliação periódica 

do curso. 

1) Considerar a autoavaliação 
institucional e o resultado das 
avaliações externas para 
aprimoramento contínuo do 
planejamento do curso. 

(a) Envolver a comunidade acadêmica de modo a 
contribuir com o planejamento e gestão universitária. 

Comunidade de Prática 

(b) Criar e manter alimentado um repositório no qual 
constem os resultados das avaliações anteriores dos 
docentes, didático-pedagógica, infraestrutura e 
autoavaliação do aluno. 

 

Repositório do 
Conhecimento 

 
 
 
 

 
2) Evidenciar a apropriação dos 
resultados pela comunidade 
acadêmica e existência de processo 
de autoavaliação periódica do curso. 

 
(a) Promover a apresentação, discussão e divulgação 
dos resultados da autoavaliação à comunidade 
acadêmica. 

 

Comunidade de Prática, 
Ferramentas de 

Colaboração e Serviços de 
Rede Social 

 
b) Realizar o acompanhamento da avaliação 
institucional e orientar a gestão institucional em suas 
dimensões política, acadêmica e administrativa. 

 

Repositório do 
Conhecimento, Comunidade 

de Prática e Café do 
Conhecimento 

c) Analisar os resultados obtidos pela instituição na 
avaliação externa, articulando-os aos da 
autoavaliação. 

 

Comunidade de Prática 
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De acordo especificado no Quadro 26, para alcançar o conceito 5 nesse 

indicador, dois são os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: (1) 

considerar a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas 

como insumo para o aprimoramento contínuo do planejamento do curso e (2) 

evidenciar a apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e 

existência de processo de autoavaliação periódica do curso. 

Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Envolver a comunidade acadêmica de modo a contribuir, por meio das 

ações da CPA, com o planejamento e gestão universitária. Para tanto se 

recomenda, como prática de gestão do conhecimento a Comunidade de Prática, 

com reunião mensal dos representantes da CPA com o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e diretorias de áreas para revisão dos relatórios de 

avaliação externa e dos instrumentos de autoavaliação; e 

(b) criar e manter alimentado um repositório no qual constem os 

resultados das avaliações anteriores dos docentes, didático-pedagógica, 

infraestrutura e autoavaliação do aluno. A prática de gestão do conhecimento 

indicada é Repositório do Conhecimento, visando criar e alimentar uma 

plataforma digital que preserve e disponibilize os relatórios com os resultados da 

avaliação institucional. 

 
Em relação ao requisito 2, são indicadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Promover a apresentação, discussão e divulgação dos resultados da 

autoavaliação à comunidade acadêmica, sendo que a práticas de gestão do 

conhecimento propostas são Comunidade de Prática, com reunião dos 

representantes da comissão ao final do período avaliativo, proposto em 

calendário da CPA, com os diretores de área, coordenadores de curso e o NDE, 

para apresentação e discussão dos resultados da avaliação. Ferramentas de 

Colaboração, são também práticas que podem contribuir para a divulgação dos 

resultados da avaliação institucional pela assessoria de imprensa, no site 

institucional; e Serviços de Rede Social, para divulgação dos resultados à 

comunidade acadêmica, ressaltando a importância da participação no processo 
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de avaliação institucional e mostrando as melhorias realizadas em razão da 

avaliação da CPA; 

(b) realizar o acompanhamento da avaliação institucional e orientar a 

gestão institucional em suas dimensões política, acadêmica e administrativa. As 

práticas de gestão do conhecimento recomendadas são Repositório do 

Conhecimento, visando criar e alimentar uma plataforma digital que preserve e 

disponibilize os relatórios com os resultados da autoavaliação institucional; 

Comunidade de Prática, com reunião mensal dos representantes da CPA com o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e diretorias de áreas, para análise 

dos resultados dos relatórios da avaliação interna e dos instrumentos de 

autoavaliação, permitindo identificar os aspectos positivos do curso e tomar 

decisões para solucionar suas fragilidades; e Café do Conhecimento, com 

reunião dos representantes da comissão ao final do período avaliativo proposto 

em calendário da CPA, para discussão da análise dos resultados divulgados pela 

CPA entre os coordenadores e professores, destacando os pontos de melhoria 

e correção; e 

(c) analisar os resultados obtidos pela instituição na avaliação externa, 

articulando-os aos da autoavaliação. Neste caso, a prática de gestão do 

conhecimento preconizada é Comunidade de Prática, com reunião mensal dos 

representantes da CPA com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e 

diretorias de áreas para realizar estudo comparativo da análise dos relatórios de 

avaliação externa, disponibilizados pelo MEC, com a análise dos resultados da 

avaliação institucional, objetivando a melhoria dos cursos, considerando-os 

como insumos para o aprimoramento ou revisão do seu planejamento. 

 
A avaliação institucional é uma importante ferramenta para o 

planejamento e gestão universitária, pois contribui para o autoconhecimento da 

organização e permite verificar o efetivo cumprimento da missão institucional. 

Reconhecida como um instrumento estratégico, pode oferecer, às lideranças 

acadêmico/administrativas, parcerias capazes de gerar elementos confiáveis 

para a tomada de decisão e o aperfeiçoamento do trabalho acadêmico. 

Para alcance do conceito máximo nos processos avaliativos, diversas 

práticas de gestão do conhecimento podem ser utilizadas como apoio às ações 

necessárias para se atingir esse resultado, destacando-se, conforme o Quadro 
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26, Comunidade de Prática, Repositório do Conhecimento, Ferramentas de 

Colaboração como portais, intranets e extranets, Serviços de Rede Social e Café 

do Conhecimento. 

 
(14) Indicador 1.14 - Atividades de tutoria 

O 14º indicador trata das atividades de tutoria. Nesse indicador há uma 

observação importante a ser cumprida pela IES, pois as atividades de tutoria são 

exclusivas para os cursos na modalidade a distância ou para os cursos 

presenciais, que ofertam disciplinas nessa modalidade, conforme a Portaria nº. 

1.134, de 10 de outubro de 2016. 

No Quadro 27 estão apresentados o critério de análise desse indicador, 

os requisitos para as IES atenderem a esse critério, as ações que estas devem 

executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executarem tais ações. 
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Quadro 27: Indicador 1.14 - Atividades de tutoria 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Critério de análise para o 
conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender os requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 
 
 

As atividades de tutoria atendem 
às demandas didático- 

pedagógicas da estrutura 
curricular, compreendendo a 

mediação pedagógica junto aos 
discentes, inclusive em 

momentos presenciais, o 
domínio do conteúdo, de 
recursos e dos materiais 

didáticos, e o acompanhamento 
dos discentes no processo 
formativo, e são avaliadas 

periodicamente por estudantes e 
equipe pedagógica do curso, 

embasando ações corretivas e 
de aperfeiçoamento para o 
planejamento de atividades 

futuras. 

 
 
 

1) Atender às demandas didático- 
pedagógicas da estrutura curricular. 

(a) Capacitar os docentes tutores atualizando-os 
quantos às demandas do curso, recursos 
tecnológicos e materiais didáticos 
disponibilizados aos alunos bem como na 
indicação de leituras e materiais extras. 

 

Espaços Colaborativos 
virtuais e Ferramentas de 

Colaboração 

(b) Realizar a ambientação do acadêmico com o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 
 

Ferramentas de 
Colaboração 

(c) Acompanhar os casos de ausência frequente 
de acesso ou de participações nas atividades 
propostas. 

 
 
 

 
2) Acompanhar os discentes no 
processo formativo. 

(a) Realizar atendimento respondendo às 
dúvidas sobre o conteúdo, por meio do ambiente 
Virtual de Aprendizagem e e-mail. 

(b) Realizar feedback nos fóruns de discussão de 
cada disciplina, realizando intervenções que 
contribuam para a aprendizagem do acadêmico. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão e Comunidade 

de Prática 

(c) Identificar as possibilidades e necessidades 
de aprendizagem dos discentes e motivá-los a 
participarem dos fóruns, aulas e atividades e 
acesso aos materiais extras disponibilizados. 

 

Espaços Colaborativos 
Virtuais 

 
 

3) Avaliar as atividades de tutoria pelos 
estudantes e equipe pedagógica do 
curso. 

(a) Acompanhar o percurso do aluno nas 
disciplinas do ingresso à conclusão do curso, o 
seu envolvimento, participação no ambiente 
virtual e nas entregas das atividades. 

 

Espaços Colaborativos 
Virtuais 

(b) Promover o aperfeiçoamento das atividades 
de tutoria, a partir dos resultados obtidos nas 
avaliações dos estudantes em relação aos 
docentes tutores e equipe pedagógica no 
ambiente virtual e pela CPA. 

 

Ferramentas de 
Colaboração e 

Comunidade de Prática 
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De acordo com o especificado no Quadro 27, para alcançar o conceito 5 

nesse indicador três são os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: 

1) Atender, por meio das atividades de tutoria, as demandas didático- 

pedagógicas da estrutura curricular, compreendendo a mediação pedagógica 

junto aos discentes, inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, 

de recursos e dos materiais didáticos; 

2) acompanhar os discentes no processo formativo; e 

3) avaliar, periodicamente, as atividades de tutoria pelos estudantes e 

equipe pedagógica do curso, embasando ações corretivas e de aperfeiçoamento 

para o planejamento de atividades futuras. 

 
Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Capacitar os docentes tutores atualizando-os quantos às demandas 

do curso, recursos tecnológicos e materiais didáticos disponibilizados aos 

alunos, bem como na indicação de leituras e materiais extras, tais como vídeos, 

artigos, livros, entre outros. Para tanto, recomenda-se como práticas de gestão 

do conhecimento Espaços Colaborativos Virtuais, para realização de 

videoconferências e participação dos tutores em palestras e cursos online; e 

Ferramentas de Colaboração, para a troca de materiais entre os docentes 

tutores; 

(b) realizar a ambientação do acadêmico com o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, e a prática de gestão do conhecimento recomendada é 

Ferramentas de Colaboração, para realizar a familiarização do aluno com o 

ambiente online de aprendizagem; e 

(c) acompanhar os casos de ausência frequente de acesso ou de 

participações nas atividades propostas. Para tanto, a prática de gestão do 

conhecimento indicada é Ferramentas de Colaboração, para acompanhar a 

frequência e participação dos alunos nas atividades propostas, bem como sanar 

as possíveis dúvidas dos alunos. 

 
Em relação ao requisito 2, são indicadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 



124 
 

(a) Realizar atendimento respondendo às dúvidas sobre o conteúdo, por 

meio do ambiente Virtual de Aprendizagem ou e-mail, sendo que para esta ação 

foi indicada como prática de festão do conhecimento Ferramentas de 

Colaboração, para realizar a familiarização do aluno com o ambiente online de 

aprendizagem, acompanhar a frequência e participação dos alunos nas 

atividades propostas, bem como sanar as possíveis dúvidas dos alunos; 

(b) realizar feedback nos fóruns de discussão de cada disciplina, 

efetuando intervenções que contribuam para a aprendizagem do acadêmico. 

Para tanto, as práticas de gestão do conhecimento indicadas são Fóruns Virtuais 

e Listas de Discussão, para compartilhar informações, ideias e experiências que 

contribuirão para o desenvolvimento de competências e para a aprendizagem; e 

Comunidade de Prática, com reuniões esporádicas entre os docentes tutores 

para facilitar a transferência de melhores práticas, bem como incentivar e o 

compartilhamento das lições aprendidas; e 

(c) identificar as possibilidades e necessidades de aprendizagem dos 

discentes e motivá-los a participarem dos fóruns, aulas e atividades e acesso 

aos materiais extras disponibilizados, tais como slides das aulas, textos e vídeos, 

sendo que a prática de gestão do conhecimento proposta é Espaços 

Colaborativos Virtuais, para realização de videoconferências, disponibilização de 

slides, textos e vídeos e participação dos alunos nos fóruns. 

 
No que tange ao requisito 3, foram apontadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Acompanhar o percurso do aluno nas disciplinas do ingresso à 

conclusão do curso, o seu envolvimento, sua participação no ambiente virtual e 

nas entregas das atividades, motivando-o na continuidade dos estudos. Para 

atender a esse requisito foi indicada a prática de gestão do conhecimento 

Espaços Colaborativos Virtuais, para realização de videoconferências e 

incentivo aos alunos à participação das atividades propostas no ambiente virtual 

de aprendizagem; e 

(b) promover o aperfeiçoamento das atividades de tutoria, a partir dos 

resultados obtidos nas avaliações dos estudantes em relação aos docentes 

tutores e equipe pedagógica no ambiente virtual e pela CPA, sendo que as 

práticas de gestão do conhecimento propostas compreendem Ferramentas de 



125 
 

Colaboração, para a realização de avaliação das atividades de tutores de 

materiais entre os docentes tutores; e Comunidade de Prática, com reuniões 

periódicas entre os docentes tutores e coordenadores de curso para análise dos 

relatórios de avaliação da CPA, por curso, os quais podem ser utilizados para 

embasar ações corretivas para as atividades de tutoria. 

 
Como parte do planejamento de atividades futuras, as atividades de 

tutoria podem também ocorrer presencialmente com uma equipe de professores 

disponíveis para atender aos alunos, de acordo com sua disponibilidade. 

Considerando a sua ação intermediadora no processo de ensino e 

aprendizagem, a tutoria, no contexto da educação a distância, garante melhores 

condições para o desempenho satisfatório dos discentes. 

Assim, em relação a esse indicador, sugere-se que as atividades de 

tutoria referentes às disciplinas oferecidas na modalidade a distância e o 

atendimento por parte da equipe de tutores sejam evidenciados nos documentos 

de avaliação dessas disciplinas. 

 
(15) Indicador 1.15 0 Conhecimentos, Habilidades e Atitudes para Tutoria 

O 15º. indicador diz respeito aos conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários às atividades de tutoria. Este indicador é válido exclusivamente para 

os cursos na modalidade a distância ou presenciais que ofertem disciplinas nesta 

modalidade. 

Assim sendo, são apresentados, no Quadro 28, os requisitos para as IES 

atenderem a esse critério, as ações que estas devem executar para contemplar 

cada requisito e as práticas de gestão do conhecimento que contribuem para 

executarem tais ações. 
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Quadro 28: Indicador 1.15 - Conhecimentos, Habilidades e Atitudes para Tutoria 

 

Critério de análise para 
o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 

Os conhecimentos, 
habilidades e atitudes da 

equipe de tutoria são 
adequados para a 
realização de suas 

atividades, e suas ações 
estão alinhadas ao PPC, 

às demandas 
comunicacionais e às 

tecnologias adotadas no 
curso, são realizadas 
avaliações periódicas 

para identificar a 
necessidade de 

capacitação dos tutores e 
há apoio institucional para 

adoção de práticas 
criativas e inovadoras 
para a permanência e 
êxito dos discentes. 

1) Adequar os conhecimentos, 
habilidades e atitudes da equipe de 
tutoria. 

 

a) Promover cursos e seminários de capacitação para 
os docentes tutores. 

Espaços Colaborativos 
Virtuais e Ferramentas de 

Colaboração 

 
 

2) Alinhar as ações da equipe de 
tutoria ao PPC às demandas 
comunicacionais e às tecnologias 
adotadas no curso. 

a) Avaliar as competências conceituais e 
procedimentais dos docentes tutores, alinhando-as 
aos propósitos do projeto pedagógico do curso, às 
demandas comunicacionais e às tecnologias 
adotadas. 

 
 

Comunidade de Prática 

b) Incentivar os conhecimentos, habilidades e atitudes 
da equipe de tutores, adequando-os às atividades 
propostas de modo a atender ao PPC do curso. 

 

Comunidade de Prática 

 
 
 
 

3) Realizar avaliações periódicas 
para apoiá-los institucionalmente e 
para a adoção de práticas criativas e 
inovadoras. 

a) Promover o aperfeiçoamento das atividades dos 
docentes tutores, a partir dos resultados obtidos nas 
avaliações dos estudantes em relação aos tutores e 
equipe pedagógica no ambiente virtual e pelaCPA. 

 
Comunidade de Prática 

 
b) Capacitar permanentemente os docentes tutores 
por meio de plataforma de aprendizagem com temas 
gerais relacionados à educação. 

 
Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão, Universidade 
Corporativa e Espaços 
Colaborativos Virtuais 

c) Preparar os docentes tutores para desempenharem 
atividades de forma competente e fomentar o 
desenvolvimento de estratégias didáticas inovadoras. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão e Café do 

Conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo com o especificado no Quadro 28, para alcançar o conceito 5 

nesse indicador, três são os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: 

1) Adequar os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria 

para a realização de suas atividades; 

2) alinhar as ações da equipe de tutoria ao PPC, às demandas 

comunicacionais e às tecnologias adotadas no curso; e 

3) realizar avaliações periódicas para identificar a necessidade de 

capacitação dos tutores e apoiá-los institucionalmente para adoção de práticas 

criativas e inovadoras para a permanência e êxito dos discentes. 

 
Para que a IES atenda ao requisito 1, aconselha-se como ação 

institucional promover cursos e seminários de capacitação para os docentes 

tutores. Para tanto, recomenda-se como práticas de gestão do conhecimento 

Espaços Colaborativos Virtuais, para a realização de videoconferências e 

participação dos tutores em palestras e cursos online; e Ferramentas de 

Colaboração, para a troca de materiais entre os docentes tutores. 

Em relação ao requisito 2, são propostas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

a) Avaliar as competências conceituais e procedimentais dos docentes 

tutores, alinhando-as aos propósitos do projeto pedagógico do curso, às 

demandas comunicacionais e às tecnologias adotadas. Para tanto, a prática de 

gestão do conhecimento indicada é Comunidade de Prática, com reunião 

periódica entre diretoria de ensino, coordenação pedagógica, coordenação de TI 

e docentes tutores para alinhamento das ações da equipe de tutoria; e 

b) incentivar os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de 

tutores, adequando-os às atividades propostas de modo a atender o PPC do 

curso, sendo que a prática de gestão do conhecimento aconselhada é 

Comunidade de Prática, com reuniões esporádicas entre os docentes tutores 

para facilitar a transferência de melhores práticas e alinhamento das atividades 

propostas com o PPC do curso. 

 
No que tange ao requisito 3, são indicadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 
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a) Promover o aperfeiçoamento das atividades dos docentes tutores, a 

partir dos resultados obtidos nas avaliações dos estudantes em relação aos 

tutores e equipe pedagógica no ambiente virtual e pela CPA. A prática de gestão 

do conhecimento recomendada é Comunidade de Prática, com reuniões 

periódicas entre os docentes tutores e coordenadores de curso para análise dos 

relatórios de avaliação da CPA, por curso, os quais podem ser utilizados para 

identificar as ações necessárias ao aperfeiçoamento das atividades de tutoria; 

b) capacitar permanentemente os docentes tutores por meio de 

plataforma de aprendizagem, com temas gerais relacionados à educação. Neste 

caso, as práticas de gestão do conhecimento preconizadas são Fóruns Virtuais 

e Listas de Discussão, para compartilhar informações, ideias e experiências que 

contribuirão para o desenvolvimento de competências e para a aprendizagem; 

Universidade Corporativa, visando desenvolver os comportamentos, atitudes e 

conhecimentos mais amplos, como as habilidades técnicas mais específicas dos 

tutores; e Espaços Colaborativos Virtuais, para a realização de 

videoconferências, disponibilização de slides, textos e vídeos com temáticas de 

interesse para o curso; e 

c) preparar os docentes tutores para desempenharem as suas atividades 

de forma competente e fomentar o desenvolvimento de estratégias didáticas 

inovadoras. Para tanto, recomenda-se como práticas de gestão do 

conhecimento Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, para compartilhar 

informações, ideias e experiências que contribuam para o desenvolvimento de 

competências e para a aprendizagem; e Café do Conhecimento, com reunião 

semanal com o coordenador e tutores para discussão sobre o uso das diferentes 

metodologias de ensino e aprendizagem, tecnologias educacionais e inovação. 

 
Na modalidade da educação a distância é necessário que os tutores 

possuam ampla quantidade de competências técnicas (conhecimentos e 

habilidades), uma vez que o desempenho do corpo de tutores é fator 

fundamental para o curso. O desenvolvimento dessas competências é de suma 

importância para a função. Nesse contexto, torna-se fundamental elaborar e 

executar uma avaliação de desempenho por competências, a fim de identificar, 

no tutor, os pontos fortes e os pontos a melhorar, fazendo com que haja o 
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aprimoramento contínuo e o desenvolvimento de estratégias didáticas 

inovadoras. 

 
(16) Indicador 1.16 - Tecnologias de Informação e Comunicação no 

Processo Ensino-aprendizagem 

O 16º indicador diz respeito às Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) no processo ensino-aprendizagem. Destaca-se nesse critério de análise 

que as TIC, como ferramenta, devem ser permanentes nesse processo, 

promovendo a interatividade e garantindo acesso aos recursos didáticos. 

No Quadro 29 são apresentados os requisitos para as IES atenderem a 

esse critério, as ações que estas devem executar para contemplar cada requisito 

e as práticas de gestão do conhecimento que contribuem para executarem tais 

ações. 
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Quadro 29: Indicador 1.16 - Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo Ensino-aprendizagem 

 

Critério de análise para 
o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 
 

As TICs adotadas no 
processo de ensino- 

aprendizagem permitem a 
execução do projeto 

pedagógico do curso, 
garantem a acessibilidade 
digital e comunicacional, 

promovem a 
interatividade entre 

docentes, discentes e 
tutores (estes últimos, 

quando for o caso), 
asseguram o acesso a 
materiais ou recursos 

didáticos a qualquer hora 
e lugar e possibilitam 

experiências 
diferenciadas de 

aprendizagem baseadas 
em seu uso. 

 
 

 
1) Adotar TICs no processo de 
ensino-aprendizagem que permitam a 
execução do projeto pedagógico do 
curso. 

(a) Estimular os docentes a produzirem e utilizarem 
materiais de apoio ao ensino e disponibilizar on-line. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

(b) Adotar práticas que levem ao envolvimento dos 
discentes em trabalhos acadêmicos com TICs. 

Serviços de Rede Social e 
Ferramentas de 

Colaboração 

(c) Promover a integração de ferramentas de 
comunicação e interação do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e da internet. 

Ferramentas de 
Colaboração e Espaços 
Colaborativos Virtuais 

(d) Desenvolver projetos/atividades que potencializem 
a utilização das TICs em contextos interdisciplinares e 
transdisciplinares. 

Serviços de Rede Social e 
Ferramentas de 

Colaboração 

 
2) Garantir a acessibilidade digital e 
comunicacional por meio das TICs. 

 
(a) Oferecer materiais e recursos apropriados que 
permitam a interatividade com os alunos. 

Ferramentas de 
Colaboração, Espaços 
Colaborativos Virtuais e 
Compartilhamento de 

Vídeos 

 
3) Promover a interatividade entre 
docentes, discentes e tutores por 
meio das TICs. 

(a) Potencializar as ferramentas de comunicação e 
interação não presenciais proporcionadas pelas TIC 
nos vários contextos e modelos de aprendizagem. 

 

Melhores Práticas 

(b) Possibilitar o trabalho cooperativo, a cooperação 
entre tutores, discentes e docentes, comunidades 
virtuais de aprendizagem e tecnologias. 

 

Comunidade de Prática 

 
4) Assegurar o acesso a materiais ou 
recursos didáticos a qualquer hora e 
lugar. 

(a) Utilizar as TIC para divulgação de eventos, 
congressos, grupos de estudos e demais atividades. 

Serviços de Rede Social 

(b) Disponibilizar por meio das TIC acesso a 
periódicos, livros, artigos científicos, blogs, conteúdos 
e recursos educativos, nas resoluções dos problemas. 

Ferramentas de 
Colaboração, Comunidade 
de Prática e Serviços de 

Rede Social 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo com o especificado no Quadro 29, para alcançar o conceito 5 

nesse indicador, são quatro os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: 

1) Adotar TIC no processo de ensino-aprendizagem que permitam a 

execução do projeto pedagógico do curso; 

2) garantir a acessibilidade digital e comunicacional por meio das TIC; 

3) promover a interatividade entre docentes, discentes e tutores, estes 

últimos quando for o caso, por meio das TIC; e 

4) assegurar o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora 

e lugar e possibilitando experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas 

em seu uso. 

 
Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Estimular os docentes a produzirem e utilizarem materiais de apoio ao 

ensino e os disponibilizarem online. Para tanto, recomenda-se como prática de 

gestão do conhecimento Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, para 

compartilhar informações, ideias e experiências que contribuam para o 

desenvolvimento de competências e para a aprendizagem; 

(b) adotar práticas que levem ao envolvimento dos discentes em trabalhos 

acadêmicos com TIC. Para tanto, as práticas de gestão do conhecimento 

indicadas são Serviços de Rede Social, para divulgação dos editais para 

participação em cursos e projetos de extensão e ou de iniciação científica para 

a comunidade acadêmica; e Ferramentas de Colaboração, para divulgação dos 

cursos e projetos em andamento por meio de fotos e vídeos das atividades que 

vem sendo realizadas, como incentivo ao desenvolvimento de novos projetos 

junto à comunidade externa; 

(c) promover a integração de ferramentas de comunicação e interação do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem e da internet. Para atender a esse requisito 

são indicadas como práticas de gestão do conhecimento Ferramentas de 

Colaboração, para a troca e disponibilização de materiais; e Espaços 

Colaborativos Virtuais, para realização de videoconferências, disponibilização de 

slides, textos e vídeos com temáticas de interesse para o curso; e 

(d) desenvolver projetos/atividades que potencializem a utilização das TIC 

em contextos interdisciplinares e transdisciplinares, sendo que as práticas de 
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gestão do conhecimento propostas são Serviços de Rede Social, como auxílio 

na divulgação do desenvolvimento de projetos e atividades interdisciplinares e 

transdisciplinares; e Ferramentas de Colaboração, para disponibilização e ou 

divulgação dos projetos e atividades realizados. 

 
Em relação ao requisito 2, aconselha-se como ação institucional oferecer 

materiais e recursos apropriados que permitam a interatividade com os alunos. 

As práticas de gestão do conhecimento recomendadas são Ferramentas de 

Colaboração, para a troca e disponibilização de materiais; Espaços 

Colaborativos Virtuais, para a realização de videoconferências; e 

Compartilhamento de Vídeos, para publicação de conteúdo na forma de vídeo 

para os alunos. 

No que tange ao requisito 3, são indicadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Potencializar as ferramentas de comunicação e interação não 

presenciais proporcionadas pelas TIC nos vários contextos e modelos de 

aprendizagem. Para atender a esse requisito a prática de gestão do 

conhecimento indicada é Melhores Práticas, para identificação e difusão de 

práticas adequadas nos vários contextos e modelos de aprendizagem; e 

(b) possibilitar o trabalho cooperativo, a cooperação entre tutores, 

discentes e docentes, comunidades virtuais de aprendizagem e tecnologias, 

sendo que a prática de gestão do conhecimento proposta é Comunidade de 

Prática, por meio de grupos virtuais para compartilhamento de melhores práticas 

de aprendizagem e tecnologias entre tutores, discentes e docentes. 

 
Quanto ao requisito 4, são propostas as seguintes ações institucionais e 

respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Utilizar as TIC para divulgação de eventos, congressos, grupos de 

estudos e demais atividades, via faceboook e whatsapp. Para auxiliar nessa 

ação, a prática de gestão do conhecimento recomendada é Serviços de Rede 

Social, para divulgação eventos, congressos, grupos de estudos e demais 

atividades; e 

(b) disponibilizar, por meio das TIC, acesso a periódicos, livros, artigos 

científicos, blogs, conteúdos e recursos educativos, nas resoluções dos 
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problemas. Neste caso, as práticas de gestão do conhecimento preconizadas 

são Ferramentas de Colaboração e Ambiente Virtual de Aprendizagem para 

disponibilização de materiais; Comunidade de Prática, por meio de grupos 

virtuais para compartilhamento de periódicos, livros, artigos científicos, blogs e 

conteúdos de interesse; e Serviços de Rede Social, para compartilhamento de 

link de acesso a livros, artigos, congressos, grupos de estudos e demais 

atividades, via faceboook e whatsapp. 

 
Destaca-se que as TIC adotadas no processo de ensino-aprendizagem 

devem ser estimuladas pela IES, permitindo executar o PPC, fato que deve ser 

evidenciado junto ao corpo docente e corpo de tutores do curso. As práticas de 

gestão do conhecimento sugeridas acima contribuem fortemente para atender 

integralmente aos critérios deste indicador e, consequentemente, para o alcance 

do conceito 5. 

 
(17) Indicador 1.17 - Ambiente Virtual de Aprendizagem 

O 17º indicador tem como objetivo avaliar o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Há uma observação importante sinalizando que este 

indicador é exclusivo para cursos na modalidade a distância e para cursos 

presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) nessa modalidade, 

conforme contido na Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. 

Assim, são apresentados no Quadro 30 os requisitos para as IES 

atenderem ao critério desse indicador, as ações que estas devem executar para 

contemplar cada requisito e as práticas de gestão do conhecimento que 

contribuem para executarem tais ações. 
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Quadro 30: Indicador 1.17 - Ambiente Virtual de Aprendizagem 
 

Critério de análise para 
o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

O AVA, constante no 
PPC, apresenta 

materiais, recursos e 
tecnologias apropriadas, 

que permitem 
desenvolver a 

cooperação entre tutores, 
discentes e docentes, a 

reflexão sobre o conteúdo 
das disciplinas e a 

acessibilidade 
metodológica, 
instrumental e 

comunicacional e passa 
por avaliações periódicas 

devidamente 
documentadas, que 

resultam em ações de 
melhoria contínua. 

 
 
 
 
 
 
1) O AVA apresenta materiais, 
recursos e tecnologias apropriadas. 

 
(a) Proporcionar, aos discentes, outros recursos além 
dos já existentes no AVA, como fóruns de discussão, 
troca de mensagens e atividades de estudo. 

Ferramentas de 
Colaboração, Espaços 
Colaborativos Virtuais e 
Compartilhamento de 

Vídeos 

(b) Proporcionar um ambiente mais adequado às 
demandas dos discentes atendidos para consultas 
relacionadas à sua rotina acadêmica na instituição. 

Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

(c) Proporcionar o acesso às informações e 
orientações disponibilizadas pelos tutores e 
professores formadores. 

 

Comunidade de Prática 

(d) Apoiar aos professores no gerenciamento de 
conteúdo para seus discentes e na administração do 
curso. 

 

Melhores Práticas 

2) O AVA promove avaliações 
periódicas do AVA que resultam em 
ações de melhoria contínua. 

(a) Realizar o acompanhamento constante do 
progresso dos discentes, por meio de pesquisa de 
satisfação aplicada aos alunos. 

 
Melhores Práticas 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como mostrado no Quadro 30, para alcançar o conceito 5 desse 

indicador, são dois os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: (1) o AVA, 

constante no PPC, apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriadas, que 

permitem desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e docentes, a 

reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, 

instrumental e comunicacional; e (2) promover avaliações periódicas do AVA, 

devidamente documentadas, que resultam em ações de melhoria contínua. 

Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Proporcionar aos discentes outros recursos, além dos já existentes no 

AVA, como fóruns de discussão, troca de mensagens e atividades de estudo. 

Para tanto, recomenda-se, como práticas de gestão do conhecimento 

Ferramentas de Colaboração, para a troca e disponibilização de materiais; 

Espaços Colaborativos Virtuais, para realização de videoconferências, 

disponibilização de slides, textos e vídeos com temáticas de interesse para o 

curso; e Compartilhamento de Vídeos, para publicação de conteúdo na forma de 

vídeo para os alunos; 

(b) proporcionar um ambiente mais adequado às demandas dos discentes 

atendidos para consultas relacionadas à sua rotina acadêmica na instituição, a 

saber, disciplinas matriculadas, horários das aulas, notas, matriz curricular, 

atividades complementares, atualização de boletos, acompanhar o andamento 

dos serviços, bibliotecas virtuais, guia acadêmico, entre outros. Para tanto, a 

prática de gestão do conhecimento indicada é Fóruns Presenciais e Virtuais e 

Listas de Discussão, para aperfeiçoamento dos processos relacionados ao AVA; 

(c) proporcionar o acesso às informações e orientações disponibilizadas 

pelos tutores e professores formadores. Para atender a esse requisito a prática 

de gestão do conhecimento indicada é Comunidade de Prática, com grupos 

virtuais para compartilhamento de práticas mais adequadas de aprendizagem 

entre tutores e professores formadores; e 

(d) apoiar aos professores no gerenciamento de conteúdo para seus 

discentes e na administração do curso, sendo que a prática de gestão do 

conhecimento proposta é Melhores Práticas, para identificação e difusão de 

melhores práticas para auxílio no gerenciamento do conteúdo e administração 

do curso. 
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Em relação ao requisito 2, a ação institucional sugerida foi realizar, por 

meio do AVA, o acompanhamento constante do progresso dos discentes, por 

meio de pesquisa de satisfação aplicada aos alunos, sendo que a prática de 

gestão do conhecimento preconizada é Melhores Práticas, por meio de manual 

com difusão de melhores práticas e procedimentos que orientem ações de 

melhoria contínua direcionadas aos discentes. Cabe destacar que o AVA, 

descrito no PPC do curso, deve se apresentar adequadamente não somente 

para as disciplinas oferecidas em educação a distância, como também para as 

disciplinas presenciais. 

O AVA, quando elaborado para auxiliar os professores no gerenciamento 

de conteúdos para seus discentes e na administração do curso, traz grandes 

possibilidades de se obter conceito 5 neste indicador. Para tanto, a IES deve, 

também, apresentar relatórios evidenciando que o AVA passa periodicamente 

por avaliações, as quais resultam em ações de melhoria contínua. 

 
(18) Indicador 1.18 - Material Didático 

No 18º indicador o objeto de avaliação é o material didático, descrito no 

PPC. Este indicador não é objeto de avaliação para os cursos presenciais que 

não contemplam o material didático no PPC, mas há obrigatoriedade para a 

educação a distância. 

Pode ser considerado material didático todo o material físico e eletrônico 

que pode ser disponibilizado ao aluno, utilizado para facilitar a transmissão e 

assimilação dos conteúdos de cada disciplina: livro, aulas ao vivo, aulas 

conceituais, aulas de estudo de caso, atividades de estudo etc. 

Desse modo, no Quadro 31 são elencados os requisitos para as IES 

atenderem ao critério de análise desse indicador, as ações que estas devem 

executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executarem tais ações. 
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Quadro 31: Indicador 1.18 - Material Didático 

 

Critério de análise para 
o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

O material didático 
descrito no PPC, 

disponibilizado aos 
discentes, elaborado ou 

validado pela equipe 
multidisciplinar (no caso 
de EaD) ou equivalente 

(no caso presencial), 
permite desenvolver a 
formação definida no 
projeto pedagógico, 
considerando sua 

abrangência, 
aprofundamento e 
coerência teórica, 

acessibilidade 
metodológica e 

instrumental e adequação 
da bibliografia às 

exigências da formação, 
e apresenta linguagem 

inclusiva e acessível, com 
recursos 

comprovadamente 
inovadores. 

1) Disponibilizar o material didático 
aos discentes que permita 
desenvolver a formação definida no 
projeto pedagógico. 

(a) Analisar, junto ao NDE, quais docentes têm 
formação específica ou em áreas correlacionadas que 
podem contribuir na elaboração de material didático ou 
complementar para o curso, considerando seus 
objetivos, perfil do egresso e matriz curricular. 

 
Comunidade de Prática e 
Café do Conhecimento 

 
 
 
 
 

 
2) Considerar a abrangência do PPC, 
aprofundamento e coerência teórica, 
acessibilidade metodológica e 
instrumental e adequação da 
bibliografia às exigências da 
formação. 

(a) Analisar e discutir a legislação vigente e as 
diretrizes curriculares para o curso considerando as 
adequações para o PPC, elaborando proposta para o 
curso com objetivos, perfil do egresso, matriz 
curricular, programas e ementas, bibliografias básicas 
e complementares. 

 
 

Comunidade de Prática e 
Melhores Práticas 

(b) Validar o relatório das bibliografias básicas e 
complementares definidas para o curso com o NDE e 
o bibliotecário da IES. 

 

Comunidade de Prática 

(c) Garantir a qualidade do material didático referente 
às disciplinas ofertadas a distância nos cursos 
presenciais e dos cursos a distância. 

 

Comunidade de Prática 

 
 

 
(d) Disponibilizar livro didático em formato eletrônico. 

 
 

Ferramentas de 
Colaboração 

Fonte: Elaborado pela autora. 



138 
 

Como mostra no Quadro 31, para alcançar o conceito 5 nesse indicador 

são dois os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: (1) disponibilizar o 

material didático descrito no PPC aos discentes, elaborado ou validado pela 

equipe multidisciplinar (no caso de EaD) ou equivalente (no caso presencial), 

que permita desenvolver a formação definida no projeto pedagógico; e 2) 

considerar a abrangência do PPC, aprofundamento e coerência teórica, sua 

acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação da bibliografia às 

exigências da formação, apresentando linguagem inclusiva e acessível, com 

recursos comprovadamente inovadores. 

Para que a IES atenda ao requisito 1, aconselha-se como ação 

institucional analisar junto ao NDE quais docentes do curso, ou docentes de 

outros cursos, possuem formação específica ou em áreas correlacionadas, que 

podem contribuir na elaboração de material didático ou complementar para o 

curso, considerando seus objetivos, perfil do egresso e matriz curricular. Para 

tanto, recomenda-se como práticas de gestão do conhecimento Comunidade de 

Prática, para reuniões periódicas do NDE; e Café do Conhecimento, com 

reuniões esporádicas com professores do curso para troca de experiências. 

Em relação ao requisito 2, são recomendadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Analisar e discutir a legislação vigente e as diretrizes curriculares para 

o curso considerando as adequações para o PPC, elaborando uma proposta 

para o curso com objetivos, perfil do egresso, matriz curricular, programas e 

ementas, bibliografias básicas e complementares. Para tanto, as práticas de 

gestão do conhecimento indicadas são Comunidade de Prática, por meio de 

reuniões periódicas para análise do andamento da elaboração da proposta do 

PPC; e Melhores Práticas, com revisão e validação pelo NDE da proposta 

apresentada para o curso, observando o atendimento às diretrizes curriculares; 

(b) validar o relatório das bibliografias básicas e complementares, 

definidas para o curso, com o NDE e o bibliotecário responsável da IES, sendo 

que a prática de gestão do conhecimento proposta é Comunidade de Prática, 

com reuniões periódicas com o NDE e participação do bibliotecário, para 

aprovação e validação do relatório das bibliografias propostas para o curso; 

(c) garantir a qualidade do material didático referente às disciplinas 

ofertadas a distância, nos cursos presenciais e a distância, desde a sua 



139 
 

concepção e elaboração no que diz respeito à adequação da bibliografia 

utilizada, a adequação dos conteúdos às exigências da formação, ao 

aprofundamento e coerência teórica e à formação dos professores, sejam eles 

formadores ou conteudistas. A prática de gestão do conhecimento recomendada 

é Comunidade de Prática, com reuniões com os professores formadores e ou 

conteudistas, equipe de revisão linguística, design didático, equipe de editoração 

e bibliotecário, para alinhamento relacionado ao material didático produzido; e 

(d) disponibilizar o livro didático em formato eletrônico, possibilitando 

acessibilidade digital, para que possa ser visualizado em diferentes dispositivos 

que suportam o Formato Portátil de Documento (PDF), com recursos que apoiam 

a navegação e interação. Neste caso, a prática de gestão do conhecimento 

preconizada é Ferramentas de Colaboração, e ambiente online de 

aprendizagem. 

 
(19) Indicador 1.19 - Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação 

dos Processos de Ensino-aprendizagem 

O 19º indicador está relacionado à avaliação dos procedimentos de 

acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. 

Esses procedimentos devem atender à concepção do curso definida no PPC e 

possibilitar a autonomia do aluno de forma contínua e efetiva. 

Desse modo, são apresentados, no Quadro 32 os requisitos para as IES 

atenderem ao critério desse indicador, as ações que estas devem executar para 

contemplar cada requisito e as práticas de gestão do conhecimento que 

contribuem para executarem tais ações. 
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Quadro 32: Indicador 1.19 - Procedimentos de Acompanhamento e Avaliação dos Processos de Ensino-aprendizagem 

 

Critério de análise para 
o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

Os procedimentos de 
acompanhamento e 

avaliação, utilizados nos 
processos de ensino- 

aprendizagem, atendem à 
concepção do curso 

definida no PPC, 
permitindo o 

desenvolvimento e a 
autonomia do discente de 
forma contínua e efetiva, 

e resultam em 
informações 

sistematizadas e 
disponibilizadas aos 

estudantes, com 
mecanismos que 

garantam sua natureza 
formativa, sendo 
adotadas ações 

concretas para a melhoria 
da aprendizagem em 
função das avaliações 

realizadas. 

 
 

1) Os procedimentos de 
acompanhamento e avaliação 
permitem o desenvolvimento e a 
autonomia do discente. 

(a) Revisar o PPC para garantir que os procedimentos 
de acompanhamento e avaliação atendam à 
concepção do curso descrita em seu Projeto 
Pedagógico. 

 

 
Comunidade de Prática e 

Ferramentas de 
Colaboração 

(b) Disponibilizar aos alunos os resultados das 
avaliações e discuti-las para que possam sanar 
dúvidas e alinharem o seu desempenho perante sua 
formação dentro do perfil de egresso traçado no PPC. 

2) Os procedimentos de 
acompanhamento e avaliação 
resultam em informações 
sistematizadas e disponibilizadas aos 
estudantes. 

(a) Propor avaliações e exercícios que garantam bom 
desempenho dos alunos e desenvolvam nestes a 
capacidade de raciocínio e seja útil para a vida 
profissional. 

Ferramentas de 
Colaboração e 

Compartilhamento de 
Vídeos 

 
 

3) Os procedimentos de 
acompanhamento e avaliação 
adotam ações concretas para a 
melhoria da aprendizagem em função 
das avaliações realizadas. 

 
 

 
(a) Garantir que o processo de avaliação da 
aprendizagem seja coerente com a concepção do 
curso e traga insumos para seu aprimoramento 
contínuo, considerando sempre a natureza formativa. 

 
 
 
 

Espaços Colaborativos 
Virtuais 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como mostrado no Quadro 32, para alcançar o conceito 5 nesse indicador 

são três os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: 

1) Garantir que os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, 

utilizados nos processos de ensino-aprendizagem, atendam à concepção do 

curso definida no PPC, permitindo o desenvolvimento e a autonomia do discente 

de forma contínua e efetiva, e resultam em informações sistematizadas e 

disponibilizadas aos estudantes; 

2) garantir que os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, 

utilizados nos processos de ensino-aprendizagem, resultem em informações 

sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que 

garantam sua natureza formativa; e 

3) adotar ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função 

das avaliações realizadas. 

 
Para que a IES atenda ao requisito 1, são apontadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) revisar, periodicamente, o PPC, para garantir que os procedimentos 

de acompanhamento e de avaliação, utilizados nos processos de ensino- 

aprendizagem, atendam à concepção do curso descrita em seu Projeto 

Pedagógico. Para tanto, recomenda-se como prática de gestão do conhecimento 

Comunidade de Prática, com reuniões periódicas do NDE e corpo docente do 

curso para análise dos procedimentos de avaliação propostos no PPC; e 

(b) disponibilizar aos alunos os resultados das avaliações e discuti-las 

para que possam sanar dúvidas e alinharem o seu desempenho perante sua 

formação dentro do perfil de egresso traçado no PPC. Para tanto, a prática de 

gestão do conhecimento indicada é Ferramentas de Colaboração e Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, para disponibilização dos resultados das avaliações. 

 
Em relação ao requisito 2, aponta-se como ação institucional propor 

avaliações e exercícios que garantam um bom desempenho dos alunos e 

desenvolvam a capacidade de raciocínio e seja útil para a vida profissional, 

sendo que as práticas de gestão do conhecimento propostas são Ferramentas 

de Colaboração, para a troca e disponibilização de materiais e exercícios a 
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serem respondidos pelos alunos; e Compartilhamento de Vídeos, para 

publicação de conteúdo na forma de vídeo para os alunos. 

No que tange ao requisito 3 preconiza-se como ação institucional garantir 

que o processo de avaliação da aprendizagem seja coerente com a concepção 

do curso e traga insumos para seu aprimoramento contínuo, considerando 

sempre a natureza formativa. Neste caso, a prática de gestão do conhecimento 

recomendada é Espaços Colaborativos Virtuais, para a realização de 

videoconferências para os professores, as quais tenham como temática a 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

A avaliação dos processos de ensino-aprendizagem possibilita o 

acompanhamento do desempenho dos alunos nos seus processos de 

aprendizagem das competências, habilidades e conhecimentos propostos nas 

DCNs e acatados pelo curso. 

Para a obtenção do conceito 5 nesse indicador, além de permitir o 

desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva, bem 

como disponibilizar aos estudantes informações sistematizadas, garantindo a 

natureza formativa destes, devem ser adotadas ações concretas para a melhoria 

da aprendizagem em função das avaliações realizadas. Desse modo, as práticas 

de gestão do conhecimento sugeridas para cada uma das ações acima descritas 

contribuirão para se atingir os objetivos propostos e, consequentemente, para 

que seja alcançado o conceito máximo (5). 

 
(20) Indicador 1.20 - Número de Vagas 

O 20º indicador está relacionado ao número de vagas. Assim, no Quadro 

33 são apresentados os requisitos para as IES atenderem ao critério desse 

indicador, as ações que devem executar para contemplar cada requisito e as 

práticas de gestão do conhecimento que contribuem para executarem tais ações. 
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Quadro 33: Indicador 1.20 - Número de Vagas 

 

Critério de análise para 
o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão 
do conhecimento 

O número de vagas para 
o curso está 

fundamentado em 
estudos periódicos, 

quantitativos e 
qualitativos e em 
pesquisas com a 

comunidade acadêmica 
que comprovam sua 

adequação à dimensão 
do corpo docente (e 

tutorial, na modalidade a 
distância) e às condições 
de infraestruturas física e 
tecnológica para o ensino 
e a pesquisa (esta última, 

quando for o caso). 

 
 
 
 
 
 
 

1)   Fundamentar número de 
vagas para o curso 

(a) Acompanhar constantemente o número de alunos, de 
forma a otimizar o uso dos recursos pedagógicos e 
financeiros e da infraestrutura física e acadêmica da IES 

 
Gestão Eletrônica de 

Documentos e 
Repositório do 
Conhecimento 

(b) Incorporar, em seus cálculos e projeções para os novos 
cursos, dados como taxas de evasão/desistência, 
transferência e de alunos repetentes. 

 
 

(c) Garantir a melhor distribuição possível de seus alunos 
com intervenções necessárias em sua infraestrutura física, 
entre outras ações, para acomodar números crescentes de 
alunos e atender às características didático-pedagógicas de 
seus cursos. 

 
 
 

 
Comunidade de 

Prática 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo especificado no Quadro 33, para alcançar o conceito 5 nesse 

indicador o seguinte requisito deve ser atendido pelas IES: fundamentar, em 

estudos periódicos quantitativos e qualitativos, o número de vagas para o curso 

e em pesquisas com a comunidade acadêmica, que comprovam sua adequação 

à dimensão do corpo docente (e tutorial, na modalidade a distância) e às 

condições de infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a pesquisa (esta 

última, quando for o caso). 

Assim sendo, para que a IES atenda a esse requisito são indicadas três 

ações institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Acompanhar constantemente o número de alunos, de forma a otimizar 

o uso dos recursos pedagógicos e financeiros e da sua infraestrutura física e 

acadêmica da IES; e 

(b) incorporar em seus cálculos e projeções para os novos cursos dados 

como taxas de evasão/desistência, transferência e de alunos repetentes; e 

(c) garantir a melhor distribuição possível de seus alunos, com 

intervenções necessárias em sua infraestrutura física, entre outras ações, para 

acomodar números crescentes de alunos e atender às características didático- 

pedagógicas de seus cursos. 

 
Para as ações (a) e (b) recomenda-se como prática de gestão do 

conhecimento a Gestão Eletrônica de Documentos, para dar suporte à gestão, 

controle e emissão de relatórios de acompanhamento do número de alunos 

ingressantes, trancamentos, transferências e evasão/desistência; e Repositório 

do conhecimento com o intuito de criar e alimentar uma plataforma digital que 

disponibilize os relatórios de acompanhamento de número de alunos. Já para a 

ação (c) indica-se a Comunidade de Prática, com reuniões periódicas com a 

gestão administrativa da IES para alinhamento referente às demandas 

relacionadas a ampliação de infraestrutura para os cursos. 

A IES deve acompanhar constantemente seu número de alunos para 

otimizar o uso de seus recursos pedagógicos, financeiros e de sua infraestrutura 

física e acadêmica, garantindo assim a melhor distribuição possível de seus 

alunos. Desse modo, a Gestão Eletrônica de Documentos destaca-se como uma 

relevante prática da gestão do conhecimento que permite acompanhar 

constantemente o número de alunos, de forma a otimizar o uso dos recursos 
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pedagógicos e financeiros e da infraestrutura física e acadêmica da IES e, 

consequentemente, auxiliar na obtenção do conceito máximo nesse indicador. 

 
(21) Indicador 1.21 - Integração com as Redes Públicas de Ensino 

O 21º indicador propicia a avaliação da integração da IES com as redes 

públicas de ensino. Neste indicador há uma observação importante a ser 

cumprida pela IES que é obrigatória para as licenciaturas, mas não aplicável 

para os cursos que não contemplarem esta integração em seu PPC. 

Desse modo, no Quadro 34, estão sumarizados o critério de análise desse 

indicador, os requisitos para as IES atenderem a esse critério, as ações que 

estas devem executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executarem tais ações. 
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Quadro 34: Indicador 1.21 0 Integração com as Redes Públicas de Ensino 
 

Critério de análise para o 
conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

Os convênios e ações 
promovem integração com a 

rede pública de ensino e 
permitem o desenvolvimento, a 

testagem, a execução e a 
avaliação de estratégias 

didático-pedagógicas, inclusive 
com o uso de tecnologias 
educacionais, sendo as 

experiências documentadas, 
abrangentes e consolidadas, 
com resultados relevantes 
para os discentes e para as 

escolas de educação básica, 
havendo ações 

comprovadamente exitosas ou 
inovadoras. 

 

 
1) Promover integração com a rede 
pública de ensino. 

(a) Formalizar convênios e termos de cooperação 
técnica e científica que visem à integração do curso 
com a rede pública de ensino. 

Repositório do 
Conhecimento 

(b) Promover ações que permitam a integração e a 
troca de experiências didático-pedagógicas com o 
uso de tecnologias educacionais. 

Ferramentas de 
Colaboração, Comunidade 
de Prática e Serviços de 

Rede Social 

2)Documentar as ações 
abrangentes e consolidadas, com 
resultados relevantes. 

(a) Orientar os docentes sobre a necessidade de 
registrar as ações consolidadas com resultados 
relevantes para os discentes e para as escolas de 
educação básica. 

 
 

 
Repositório do 

Conhecimento e Melhores 
Práticas 

 
3) Documentar as ações 
comprovadamente exitosas ou 
inovadoras. 

 

(a) Produzir relatórios resultantes das ações 
relevantes para os discentes e para as escolas de 
educação básica, evidenciando as ações exitosas ou 
inovadoras. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo com o especificado no Quadro 34, para alcançar o conceito 5 

nesse indicador são três os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: 

1) Promover integração com a rede pública de ensino, por meio de 

convênios e ações, permitindo o desenvolvimento, a testagem, a execução e a 

avaliação de estratégias didático-pedagógicas, inclusive com o uso de 

tecnologias educacionais; 

2) documentar as ações abrangentes e consolidadas, com resultados 

relevantes para os discentes e para as escolas de educação básica; e 

3) documentar as ações comprovadamente exitosas ou inovadoras. 

 

Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Formalizar convênios e termos de cooperação técnica e científica que 

visem à integração do curso com a rede pública de ensino. Para tanto, 

recomenda-se como prática de gestão do conhecimento o Repositório do 

Conhecimento, para criar e alimentar uma plataforma digital que disponibilize os 

convênios de cooperação técnica e científica firmados com a rede pública de 

ensino; 

(b) promover ações que permitam a integração e a troca de experiências 

didático-pedagógicas com o uso de tecnologias educacionais. Para atender a 

esse requisito são indicadas como práticas de gestão do conhecimento 

Ferramentas de Colaboração e Ambiente Virtual de Aprendizagem, para a 

disponibilização de materiais; Comunidade de Prática, com grupos virtuais para 

compartilhamento de periódicos, livros, artigos científicos, blogs e conteúdos de 

interesse; e Serviços de Rede Social, para compartilhamento de link de acesso 

a livros, artigos, congressos, grupos de estudos e demais atividades, via 

faceboook e whatsapp. 

 
Em relação ao requisito 2, aconselha-se como ação institucional orientar 

os docentes sobre a necessidade de registrar as ações consolidadas com 

resultados relevantes para os discentes e para as escolas de educação básica, 

sendo que a prática de gestão do conhecimento proposta é Repositório do 

Conhecimento, visando criar e alimentar uma plataforma digital que preserve e 
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disponibilize os relatórios oriundos de atividades realizadas com a integração 

com a rede pública de ensino. 

No que tange ao requisito 3, preconiza-se como ação institucional 

produzir relatórios resultantes das ações relevantes para os discentes e para as 

escolas de educação básica, evidenciando as ações exitosas ou inovadoras. 

Neste caso, a prática de gestão do conhecimento sugere-se Melhores Práticas, 

para elaboração de manual com as diretrizes, normas e procedimentos para que 

os diretores das áreas dos cursos possam orientar os coordenadores e, 

consequentemente, que estes orientem aos professores sobre o registro das 

ações desenvolvidas, considerando as ações exitosas ou inovadoras. 

Neste indicador, o critério de análise para o conceito 5 é a existência de 

convênios e ações capazes de promover a integração com a rede pública de 

ensino e permitir o desenvolvimento, a testagem, a execução e a avaliação de 

estratégias didático-pedagógicas, inclusive com o uso de tecnologias 

educacionais, havendo, para tanto, a necessidade de documentar essas 

experiências, de forma abrangente e consolidada, com resultados relevantes 

para os discentes e para as escolas de educação básica, havendo ações 

comprovadamente exitosas ou inovadoras. 

O curso, por meio das disciplinas de Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado, deve promover oportunidades de integração dos discentes com 

a rede pública de ensino do município. Assim, as práticas de gestão do 

conhecimento, acima relacionadas, principalmente no que tange às ações que 

permitam a integração e a troca de experiências didático-pedagógicas com o uso 

de tecnologias educacionais, são recurso valioso para os bons resultados que a 

IES pretende alcançar. 

 
(22 Indicador 1.22 - Integração do Curso com o Sistema Local e Regional 

de Saúde 

O 22º. indicador trata da integração do curso com o Sistema Local e 

Regional de Saúde (SUS). Os critérios são obrigatórios para cursos da área de 

saúde que contemplam, nas DCN e/ou no PPC, essa integração. 

Assim, no Quadro 35 são elencados o critério de análise desse indicador, 

os requisitos para as IES atenderem a esse critério, as ações que estas devem 



149 
 

executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executarem tais ações. 
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Quadro 35: Indicador 1.22 - Integração do Curso com o Sistema Local e Regional de Saúde 

 

Critério de análise para 
o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

A integração do curso 
com o SUS está 

formalizada por meio de 
convênio, conforme as 

DCN e/ou o PPC, 
viabiliza a formação do 
discente em serviço e 

permite sua inserção em 
equipes multidisciplinares 

e multiprofissionais, 
considerando diferentes 

cenários do sistema, com 
nível de complexidade 

crescente. 

1) A integração do curso com o SUS 
está formalizada por meio de 
convênio. 

 

(a) Vincular, por meio de formalização de convênio, a 
integração do curso com o SUS. 

Repositório do 
Conhecimento e Café do 

Conhecimento 

2) A integração do curso com o 
SUSviabilizaa formação do discente. 

(a) Acompanhar o cumprimento das ações previstas 
em convênio de parceria e/ou termos de cooperação 
técnico/científica. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão e Repositório do 

Conhecimento 

 

3) A integração do curso com o SUS 
considera diferentes cenários do 
SUS. 

 

 
(a) Prever no PPC ou na estrutura curricular do curso 
atividades nos diferentes cenários do SUS. 

 
Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão e Café do 
Conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora. 



151 
 

De acordo com o especificado no Quadro 35, para alcançar o conceito 5 

nesse indicador são três os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: 

1) Garantir que a integração do curso com o SUS esteja formalizada por 

meio de convênio, conforme as DCNs e/ou o PPC; 

2) garantir a viabilização da formação do discente em serviço, permitindo 

sua inserção em equipes multidisciplinares e multiprofissionais; e 

3) considerar diferentes cenários do Sistema, com nível de complexidade 

crescente. 

 
Para que a IES atenda ao requisito 1, propõe-se como ação institucional 

vincular, por meio de formalização de convênio, a integração do curso com o 

SUS, em conformidade com as DCNs e/ou PPC. Para tanto, recomenda-se como 

práticas de gestão do conhecimento o Repositório do Conhecimento, visando 

criar e alimentar uma plataforma digital que disponibilize os convênios de 

cooperação técnica e científica com o SUS, permitindo o acompanhamento da 

vigência e analisando a necessidade de renovação; e Café do Conhecimento, 

com reunião periódica entre coordenadores e docentes dos cursos da área de 

saúde para analisar se estão sendo considerados as DCNs e/ou PPC para a 

formalização de convênios. 

Em relação ao requisito 2, aponta-se como ação institucional 

acompanhar o cumprimento das ações previstas em convênio de parceria e/ou 

termos de cooperação técnico/científica. Para tanto, as práticas de gestão do 

conhecimento indicadas são Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, envolvendo 

o coordenador, o NDE e o professor orientador da supervisão de estágio do 

curso, para acompanhamento das atividades e inserção dos discentes em 

equipes multidisciplinares e multiprofissionais; e Repositório do Conhecimento, 

para criar e alimentar uma plataforma digital que preserve e disponibilize os 

relatórios oriundos de atividades realizadas, inclusive as atividades junto às 

equipes multidisciplinares e multiprofissionais. 

No que tange ao requisito 3, indica-se como ação institucional prever no 

PPC ou na estrutura curricular do curso atividades nos diferentes cenários do 

SUS, como hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e outros ambientes, 

como laboratórios ou espaços de ensino, sendo que as prática de gestão do 

conhecimento propostas são Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de 
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Discussão, para aperfeiçoamento dos processos e adequação da estrutura 

curricular, quando necessário; e Café do Conhecimento, com reunião periódica 

dos coordenadores e NDE para revisão da estrutura curricular. 

Para atender aos critérios desse indicador, a formalização de convênio ou 

termo de cooperação técnica e científica entre o poder público, neste caso, o SUS, 

é considerada uma das ações mais relevantes a qual a IES precisa realizar para 

alcançar conceito máximo. Por meio da relação estabelecida entre a instituição 

e o SUS é que o aluno terá formação prática relacionada à saúde pública. 

Observa-se que as práticas de gestão do conhecimento relacionadas para 

cada uma das ações acima auxiliam no controle e acompanhamento das 

atividades previstas no termo de convênio firmado junto ao poder público, 

especificamente, ao SUS, e também para a organização dos relatórios oriundos 

dessas atividades. 

 
(23) Indicador 1.23 - Atividades Práticas de Ensino para Área da Saúde 

O 23º indicador refere-se às atividades práticas de ensino para a área da 

saúde. Nesse indicador há uma observação importante sinalizando que este é 

obrigatório para cursos da área da saúde que contemplam, nas DCNs e/ou no 

PPC, a integração com o SUS. 

Tais práticas serão passíveis de serem realizadas, particularmente junto 

ao SUS, somente após a celebração de convênio ou parceria, o qual garante a 

integração do curso com o sistema de saúde. 

No Quadro 36 são apresentados o critério de análise do indicador, os 

requisitos para as IES atenderem a esse critério, as ações que estas devem 

executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executarem tais ações. 
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Quadro 36: Indicador 1.23 - Atividades Práticas de Ensino para Área da Saúde 

 

Critério de análise para 
o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

As atividades práticas de 
ensino apresentam 

conformidade com as 
DCNs do curso, com 

regulamentação para a 
orientação, supervisão e 

responsabilidade 
docente, permitindo a 

inserção nos cenários do 
SUS e em outros 

ambientes (laboratórios 
ou espaços de ensino), 

resultando no 
desenvolvimento de 

competências específicas 
da profissão, estando, 
ainda, relacionadas ao 
contexto de saúde da 

região. 

 
1) As atividades práticas de ensino 
apresentam conformidade com as 
DCNs do curso. 

(a) Elaborar regulamento referente às atividades 
práticas de ensino. 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

(b) Disponibilizar para os alunos o regulamento das 
atividades práticas de ensino, bem como os relatórios 
das atividades realizadas pelos acadêmicos. 

Repositório do 
Conhecimento 

 
 

2) As atividades práticas de ensino 
permitem a inserção nos cenários do 
SUS e em outros ambientes. 

(a) Prever, no PPC ou na estrutura curricular do curso, 
atividades nos diferentes cenários do SUS. 

Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 

(b) Analisar o perfil do egresso, buscando envolver os 
alunos em atividades práticas que desenvolvam as 
competências específicas para o exercício da 
profissão. 

 
Café do Conhecimento 

 

3) As atividades práticas de 
ensinoestão relacionadas ao contexto 
de saúde da região. 

(a) Promover estudo identificando as necessidades no 
contexto de saúde da região. 

Café do Conhecimento 

(b) Estabelecer um cronograma de visitas às Regionais 
e Secretarias de Saúde do município para auxílio na 
identificação das demandas emergentes da área de 
saúde. 

 
Repositório do 
Conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como mostrado no Quadro 36, para alcançar o conceito 5 nesse indicador 

são três os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: 

1) Garantir que as atividades práticas de ensino estejam em conformidade 

com as DCNs do curso, com regulamentação para a orientação, supervisão e 

responsabilidade docente; 

2) garantir que as atividades práticas de ensino permitam a inserção nos 

cenários do SUS e em outros ambientes, tais como laboratórios ou espaços de 

ensino, resultando no desenvolvimento de competências específicas da 

profissão; e 

3) garantir que as atividades práticas de ensino estejam relacionadas ao 

contexto de saúde da região. 

 
Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Elaborar regulamento referente às atividades práticas de ensino, em 

conformidade com as DCNs. Para tanto, recomenda-se, como prática de gestão 

do conhecimento Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, envolvendo o 

coordenador, o NDE e os professores responsáveis pela orientação e supervisão 

das atividades práticas, para compartilhar informações, ideias e experiências 

que contribuam para a construção do regulamento; e 

(b) disponibilizar, para os alunos, o regulamento das atividades práticas 

de ensino, bem como os relatórios das atividades realizadas pelos acadêmicos. 

Neste caso, a prática de gestão do conhecimento indicada é Repositório do 

Conhecimento, para criar e alimentar uma plataforma digital que preserve e 

disponibilize os regulamentos e todos os relatórios oriundos das atividades 

práticas de ensino. 

 
Em relação ao requisito 2, são indicadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Prever, no PPC ou na estrutura curricular do curso, atividades nos 

diferentes cenários do SUS, como hospitais, UBS e em outros ambientes, como 

laboratórios ou espaços de ensino. Para atender a esse requisito a prática de 

gestão do conhecimento preconizada é Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de 
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Discussão, para aperfeiçoamento dos processos a adequação da estrutura 

curricular, quando necessário; e 

(b) analisar o perfil do egresso, descrito no PPC, buscando envolver os 

alunos em atividades práticas que desenvolvam as competências específicas 

para o exercício da profissão, sendo que a prática de gestão do conhecimento 

proposta é Café do Conhecimento, com reunião periódica dos coordenadores e 

NDE para revisão da estrutura curricular, considerando as competências 

necessárias ao egresso do curso. 

 
No que tange ao requisito 3, são apontadas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Promover estudo identificando as necessidades no contexto de saúde 

da região. A prática de gestão do conhecimento recomendada é Café do 

Conhecimento, com reunião periódica dos coordenadores e NDE para alinhar as 

atividades práticas de ensino às necessidades da área de saúde, no contexto da 

região; e 

(b) estabelecer um cronograma de visitas às Regionais e Secretarias de 

Saúde do município para auxílio na identificação das demandas emergentes da 

área de saúde. A prática de gestão do conhecimento preconizada é Repositório 

do Conhecimento, para criar e alimentar uma plataforma digital que preserve e 

disponibilize os regulamentos e todos os relatórios oriundos das atividades 

práticas de ensino. 

 
Para a obtenção do conceito 5 nesse indicador, as atividades práticas de 

ensino devem estar em conformidade com as DCNs do curso e, além disso, 

devem estar regulamentadas para a orientação, a supervisão e a 

responsabilidade do professor durante o acompanhamento da atividade prática 

do aluno junto ao SUS. 

As práticas de gestão do conhecimento elencadas acima são aplicadas 

às ações para se alcançar esse resultado, destacando-se, entre elas, o 

Repositório do Conhecimento, necessário para criar e alimentar uma plataforma 

digital que preserve e disponibilize os regulamentos e todos os relatórios 

oriundos das atividades práticas de ensino. 
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(24) Indicador 1.24 - Atividades Práticas de Ensino para Licenciaturas 

O 24º indicador tem a finalidade de avaliar as atividades práticas de 

ensino para as licenciaturas. Nesse indicador há uma observação importante a 

ser cumprida pela IES de que este parâmetro avaliativo serve somente para as 

práticas de ensino dos cursos de licenciaturas, não sendo aplicável, portanto, 

nos demais cursos. 

Assim, no Quadro 37 estão elencados o critério de análise desse 

indicador, os requisitos para as IES atenderem a esse critério, as ações que 

estas devem executar para contemplar cada requisito e as práticas de gestão do 

conhecimento que contribuem para executarem tais ações. 
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Quadro 37: Indicador 1.24 - Atividades Práticas de Ensino para Licenciaturas 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Critério de análise para 
o conceito 5 

Requisitos para a IES Ações para atender aos requisitos 
Práticas de gestão do 

conhecimento 

 
 
 

As atividades práticas de 
ensino estão em 

conformidade com as 
Diretrizes Curriculares da 

educação básica, da 
formação de professores 

e da área de 
conhecimento da 
licenciatura, em 

articulação com o PPC, 
estão presentes e 

relacionam teoria e 
prática de forma reflexiva 

durante todo o curso. 

 

 
1) As atividades práticas de ensino 
estão em conformidade com as DCNs 
da educação básica. 

(a) Verificar se atividades práticas de ensino do curso 
atendem às Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica, da formação de professores e da área de 
conhecimento da licenciatura. 

 

Fóruns Virtuais e Listas de 
Discussão 

(b) Disponibilizar para a comunidade acadêmica as 
Diretrizes Curriculares da educação básica, da 
formação de professores e da área de conhecimento 
da licenciatura. 

 

Repositório do 
Conhecimento 

 
 

2) As atividades práticas de ensino 
estão em articulação com o PPC. 

 
(a) Verificar as práticas de ensino desenvolvidas no 
âmbito do curso e se estas estão em consonância com 
o PPC. 

Café do Conhecimento, 
Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão e Espaços 
Colaborativos Virtuais 

 
3) As atividades práticas de ensino 
estão presentes e relacionem teoria e 
prática de forma reflexiva durante 
todo o curso. 

(a) Relacionar teoria e prática, de forma reflexiva, 
durante o curso. 

Café do Conhecimento 

(b) Integrar a teoria e prática, bem como o equilíbrio 
entre a formação do cidadão e do profissional em 
busca da autonomia intelectual. 

Café do Conhecimento e 
Fóruns Presenciais e 
Virtuais e Listas de 

Discussão 
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De acordo com o especificado no Quadro 37, para alcançar o conceito 5 nesse 

indicador são três os requisitos que devem ser atendidos pelas IES: 

1) Garantir que as atividades práticas de ensino estejam em conformidade com 

as Diretrizes Curriculares da educação básica, da formação de professores e da área 

de conhecimento da licenciatura; 

2) garantir que as atividades práticas de ensino estejam em articulação com o 

PPC; 

3) garantir que as atividades práticas de ensino estejam presentes e relacionem 

teoria e prática de forma reflexiva durante todo o curso. 

 

Para que a IES atenda ao requisito 1, são sugeridas as seguintes ações 

institucionais e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Verificar se atividades práticas de ensino do curso atendem às Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica, da formação de professores e da área de 

conhecimento da licenciatura. Para tanto, recomenda-se como prática de gestão do 

conhecimento Fóruns Virtuais e Listas de Discussão, envolvendo o NDE do curso para 

analisar se as atividades práticas de ensino estão de acordo com as Diretrizes 

Curriculares; e 

(b) disponibilizar, para a comunidade acadêmica, as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica, da formação de professores e da área de conhecimento da 

licenciatura. Para tanto, a prática de gestão do conhecimento indicada é Repositório 

do Conhecimento, visando criar e alimentar uma plataforma digital que preserve e 

disponibilize os regulamentos, as diretrizes dos do curso. 

 
Em relação ao requisito 2, preconiza-se como ação institucional verificar as 

práticas de ensino desenvolvidas no âmbito do curso e se estas estão em consonância 

com o PPC. Neste caso, são indicadas como práticas de gestão do conhecimento 

Café do Conhecimento, com reunião periódica entre coordenadores e docentes do 

curso para garantir a articulação entre as atividades práticas de ensino e o PPC; 

Fóruns Presenciais e Virtuais e Listas de Discussão, para aperfeiçoamento dos 

processos e ajustes em relação às atividades práticas de ensino que tiverem em 

desenvolvimento; e Espaços Colaborativos Virtuais, para a realização de 

videoconferências, disponibilização de slides, textos e vídeos relacionados às 

atividades práticas de ensino realizadas. 
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No que tange ao requisito 3, são apontadas as seguintes ações institucionais 

e respectivas práticas de gestão do conhecimento: 

(a) Relacionar teoria e prática de forma reflexiva durante o curso. A prática de 

gestão do conhecimento indicada é Café do Conhecimento, com reunião periódica 

dos coordenadores e NDE para revisão e estruturação das atividades práticas de 

ensino de modo a relacionar de forma reflexiva no curso; e 

(b) integrar a teoria e prática, bem como o equilíbrio entre a formação do 

cidadão e do profissional, em busca da autonomia intelectual. Neste caso, as práticas 

de gestão do conhecimento preconizadas são Café do Conhecimento, com reunião 

periódica dos coordenadores e NDE para revisão da estrutura curricular; e Fóruns 

Presenciais e Virtuais e Listas de Discussão, para aperfeiçoamento dos processos a 

adequação da estrutura curricular, quando necessário. 

 
Em suma, para se obter o conceito 5 nesse indicador, é necessário que as 

atividades práticas de ensino estejam em consonância com as DCNs, com a formação 

dos professores, com a área de conhecimento da licenciatura e, ainda, articulada com 

o PPC. Além disso, devem estar presentes e relacionar teoria e prática de forma 

reflexiva durante todo o curso. 

As práticas de gestão do conhecimento acima relacionadas, principalmente no 

que tange às práticas de ensino desenvolvidas no âmbito do curso e se estas estão 

em consonância com o PPC, são um recurso valioso para os bons resultados que a 

IES pretende alcançar. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação teve como ponto central a avaliação de cursos de graduação 

presenciais e a distância efetuada pelo Inep/MEC. Dada a complexidade do sistema 

educacional e seus inúmeros desafios na atualidade, particularmente no que tange à 

qualidade dos cursos de graduação, recorrer a práticas que propiciam melhor 

gerenciar o conhecimento institucional torna-se uma ação relevante para as IES na 

atualidade. 

Desse modo, a gestão do conhecimento tem contribuído no sentido de 

capacitar as organizações a atingir resultados por meio de ações que favorecem a 

aquisição, criação, compartilhamento, armazenamento e utilização do conhecimento. 

As práticas da gestão do conhecimento permitem melhorar a eficácia e a eficiência 

dos recursos de conhecimento organizacional por meio de um conjunto de atividades 

ou recursos empregados pela organização com o intento de melhorar seu 

desempenho. 

Em pesquisa efetuada em bases de dados científicas, detalhada no Capítulo 3 

deste documento, a fim de identificar na literatura as principais abordagens relativas 

à temática da gestão do conhecimento, observou-se a existência de poucos trabalhos 

direcionados ao estudo dessa temática no contexto da avaliação de cursos de 

graduação. 

Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo geral sugerir práticas de gestão 

do conhecimento para auxiliar as IES a atenderem as exigências do instrumento de 

avaliação para reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de 

graduação presencial e a distância do Inep/MEC. O objetivo geral foi alcançado uma 

vez que foram identificadas diferentes práticas que se aplicam a processos 

específicos de gestão do conhecimento e que podem ser utilizadas pelas IES para 

auxiliá-las no sentido de atender aos requisitos do instrumento de avaliação. 

Em relação ao alcance dos objetivos específicos da pesquisa, para tornar mais 

visível e sintetizar as conclusões, estes são apresentados de forma sistematizada, a 

seguir: 

a) Identificar os requisitos presentes nos indicadores da Dimensão 1 - 

Organização Didático-Pedagógica do instrumento de avaliação de cursos 

de graduação presencial e a distância, necessários para que as IES 

alcancem o conceito máximo em suas avaliações. Para atender a esse 
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objetivo, foram analisados os critérios de avaliação dos 24 indicadores da 

Dimensão 1 do instrumento de avaliação do Inep/MEC e identificados os 

requisitos necessários às IES obterem conceito máximo, ou seja, conceito 

cinco. 

b) Identificar as exigências geradas às IES decorrentes do instrumento de 

avaliação de cursos de graduação presencial e a distância. A partir da 

identificação dos requisitos presentes em cada indicador do referido 

instrumento, estes foram analisados com vistas a relacionar as premissas 

para auxiliar as IES a atenderem cada um desses requisitos. Analisar as 

ações necessárias para as IES atenderem, em nível de excelência, as 

demandas de cada indicador do instrumento. Para tanto, os requisitos para 

as IES atenderem ao critério de análise para alcance do conceito 5 

identificados na etapa anterior, foram analisados e então recomendadas 

ações necessárias para o atendimento desses critérios. 

c) Identificar as práticas da Gestão do Conhecimento que propiciem às IES se 

adequarem, à luz do que estabelece o instrumento de avaliação de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação 

presencial e a distância, para alcançar o conceito máximo nas avaliações 

do MEC. Esse objetivo foi alcançado uma vez que foram sugeridas 11 

práticas de gestão do conhecimento que propiciem às IES executar as 

ações recomendadas para que obtenham a conceituação desejada 

(conceito 5). As práticas sugeridas foram: Brainstorm, Café do 

Conhecimento, Comunidade Prática, Compartilhamento de vídeos, 

Ferramentas de Colaboração, Fóruns presenciais e listas de discussão, 

Fóruns virtuais e listas de discussão, Gestão Eletrônica de Documentos, 

Melhores Práticas, Repositórios do Conhecimento e Serviços de Rede 

Social. 

 
Assim sendo, acredita-se que as práticas de gestão do conhecimento sugeridas 

podem ser eficientes se empregadas e implantadas adequadamente. Os resultados 

obtidos são aderentes a uma realidade esperada e, além disso, cabe destacar que foi 

observado que um tipo de prática pode atender a vários indicadores, ou seja, se as 

práticas recomendadas forem aplicadas apropriadamente, poderão auxiliar às IES a 
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atenderem ao objetivo que se pretende, ou seja, alcançar o conceito máximo (5) nos 

processos avaliativos do MEC. 

Como trabalhos futuros podem ser apontadas duas possibilidades estudos. A 

primeira é a realização de pesquisas com vistas a identificar práticas de gestão do 

conhecimento que possam contribuir para que as IES alcancem conceitos satisfatórios 

nas duas outras dimensões do instrumento de avaliação de cursos do Inep/MEC, 

Dimensão 1 - Corpo Docente e Tutorial e Dimensão 2 - Infraestrutura. 

Outra perspectiva para trabalhos futuros é analisar os instrumentos de avaliação 

externa para os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação de 

organização acadêmica, com a finalidade de também identificar práticas de gestão do 

conhecimento possam ser empregadas para auxiliar as IES a alcançarem conceitos 

satisfatórios nas avaliações do MEC. 
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