
 
ENSINO SUPERIOR 

Aplicativo do Inep auxilia avaliação in loco dos cursos de graduação e Instituições de 

Educação Superior 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é responsável pela 

avaliação de todos os cursos de graduação e Instituições de Educação Superior. A Avaliação in loco do 

Inep desloca docentes a instituições de todo o Brasil com o objetivo de verificar a qualidade da 

Educação Superior brasileira. Desde o final de 2018 o processo ganhou um aliado: o Aplicativo 

Avaliação in loco. Gratuito, o app está disponível para download nas lojas Google Play e App Store. 

 

Por meio da ferramenta, Procuradores Institucionais e integrantes do Banco de Avaliadores do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (BASis) têm acesso facilitado aos instrumentos que 

orientam a avaliação. São dois instrumentos da Avaliação Institucional (Credenciamento e 

Recredenciamento) e dois instrumentos da Avaliação de Curso (Autorização e Reconhecimento). 

 

O aplicativo lista todos os indicadores avaliados e permite fazer anotações sobre cada um durante as 

visitas às IES. As anotações auxiliam o avaliador na preparação do relatório de avaliação, 

posteriormente. O app também pode auxiliar o trabalho dos próprios servidores do Inep e dos membros 

da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA). Outra funcionalidade é um Glossário 

da área e orientações para a visita. 

 

Conheça os atos de avaliação in loco 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Credenciamento – ato de entrada no sistema nacional de avaliação de IES que desejam ofertar 

educação superior. 

Recredenciamento – ato de permanência no sistema nacional de avaliação em que uma IES precisa se 

submeter para continuar tendo o direito de ofertar a educação superior. 

 

AVALIAÇÃO DE CURSO 

Autorização – pedido formal para oferta de um curso de graduação por uma IES que não tem autonomia 

para normatizar seus próprios cursos. 

Reconhecimento – ato obrigatório que toda IES do sistema federal de ensino precisa pedir para 

legalizar os diplomas de seus cursos de graduação ou para renovar o reconhecimento do curso de 

graduação. 
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