Indicadores de Qualidade da Educação Superior
De acordo com a Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro de 2007, Art. 33B, são indicadores de qualidade, calculados pelo Inep, com base nos resultados
do Enade e demais insumos constantes das bases de dados do MEC, segundo
metodologia própria, aprovada pela CONAES, atendidos os parâmetros da Lei
nº 10.861, de 2004:
I - de cursos superiores: o Conceito Preliminar de Curso (CPC), instituído pela
Portaria Normativa nº 4, de 05 de agosto de 2008;
II - de instituições de educação superior: o Índice Geral de Cursos Avaliados da
Instituição (IGC), instituído pela Portaria Normativa nº 12, de 05 de setembro de
2008;
III - de desempenho de estudantes: o conceito obtido a partir dos resultados do
Enade;
Os indicadores de qualidade são expressos em escala contínua e numa escala
de cinco níveis, em que os níveis iguais ou superiores a 3 (três) indicam
qualidade satisfatória. Eles servem como orientadores das avaliações in loco do
ciclo avaliativo, sendo importantes instrumentos de avaliação da educação
superior brasileira.

Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição – IGC
O IGC é um indicador de qualidade que avalia as instituições de educação
superior.
Ele é calculado anualmente, considerando:
I - a média dos últimos CPCs disponíveis dos cursos avaliados da instituição no
ano do cálculo e nos dois anteriores, ponderada pelo número de matrículas em
cada um dos cursos computados;
II - a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto
sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal disponível, convertida
para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos
programas de pós-graduação correspondentes;
III - a distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação
ou pós-graduação stricto sensu, excluindo as informações do item II para as
instituições que não oferecerem pós-graduação stricto sensu.
Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e nos dois
anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um triênio, compreendendo
assim todas as áreas avaliadas, ou ainda, todo o ciclo avaliativo.
O conceito de ciclo avaliativo foi definido no Art. 33. da Portaria Normativa nº 40
de 12 de dezembro de 2007. Ele compreende a realização periódica de avaliação
de instituições e cursos superiores, com referência nas avaliações trienais de

desempenho de estudantes, as quais subsidiam, respectivamente, os atos de
recredenciamento e de renovação de reconhecimento.

Conceito Preliminar de Curso - CPC
O CPC é um indicador de qualidade que avalia os cursos superiores.
Ele é calculado no ano seguinte ao da realização do Enade de cada área, com
base na avaliação de desempenho de estudantes, corpo docente, infraestrutura,
recursos didático-pedagógicos e demais insumos, conforme orientação técnica
aprovada pela CONAES.
O CPC, assim como o Conceito Enade, também é calculado por Unidade de
Observação e é divulgado anualmente para os cursos que tiveram pelo menos
dois estudantes concluintes participantes e dois estudantes ingressantes
registrados no Sistema Enade. Os cursos que não atendem a estes critérios não
têm seu CPC calculado, ficando Sem Conceito (SC).
O CPC dos cursos com oferta nas modalidades presencial e a distância é
divulgado de maneira unificada, considerando a soma dos estudantes das duas
modalidades e seus respectivos resultados.

