INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
DEAES – Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior

AVALIADORES DO BASis
Fazem parte do Basis 4.495 avaliadores institucionais e 8.992 avaliadores de cursos.
Relação
dos
selecionados
no
sitio
do
INEP
no
link
(http://www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino/legislacao_normas.htm). Eles irão
compor as comissões que farão as avaliações in loco. Os participantes de cada uma das
comissões de avaliação serão definidos de forma automática por meio de um software que
escolherá os avaliadores com base no currículo acadêmico, no equilíbrio entre regiões, nos
diferentes tipos de instituições (públicas, privadas, universidades, centros universitários,
faculdades, centros de educação tecnológica etc.), nas áreas do conhecimento e nas
modalidades de ensino (presencial ou a distância).
Indicadores utilizados para a seleção dos candidatos que compõem o BASis.
Tabela 1: Indicadores de classificação dos candidatos a avaliador INEP e ponderação para
avaliadores de CURSO.
Família

Indicador

Competência
Acadêmica

•
•
•
•

Orientações concluídas (doutorado)
Orientações concluídas (mestrado)
Outras orientações concluídas
Tempo docência educação superior

Competência
Científica

•
•
•
•

Trabalhos em eventos nacionais
Trabalhos em eventos internacionais
Artigos em periódicos nacionais
Artigos em periódicos internacionais

Competência
Tecnológica

• Participação em projetos
• Coordenação de projetos
• Trabalhos técnicos

Experiência em
Gestão
Acadêmica

•
•
•
•
•
•

Coordenador de curso
Diretor de centro ou faculdade
Pró-reitor ou vice-reitor
Chefe de departamento
Reitor
Presidente de entidade educacional

Atuação em
Rede

•
•
•
•

Indicado pela própria IES
Indicado por outra IES
Redes de colaboradores
Participação em bancas de doutorado

• Participação em bancas julgadoras
• Desenvolvimento de material
didático-instrucional
• Pós-doutorado
• Tempo de doutorado
• Resumos
• Livros publicados
• Capítulos de livros
• Livros organizados
• Pesquisador CNPq
• Software, produtos e processos
(com registro)
• Software, produtos e processos
(sem registro)
• Vice-presidente de entidade
educacional
• Presidente de entidade científica
• Membro de conselho superior de
IES
• Vice-presidente de entidade
científica
• Coordenador de CPA
• Membro de CPA
• Participação em bancas de
mestrado
• Participação em bancas de
graduação
• Integrante de Grupo de Pesquisa
(CNPq)

Peso da
família

3

30%

2

20%

1

10%

3

30%

1

10%

Tabela 2: Indicadores de classificação dos candidatos a avaliador INEP e ponderação para
avaliadores de IES.
Família

Indicador

Competência
Acadêmica

•
•
•
•

Orientações concluídas (doutorado)
Orientações concluídas (mestrado)
Outras orientações concluídas
Tempo docência educação superior

Competência
Científica

•
•
•
•

Trabalhos em eventos nacionais
Trabalhos em eventos internacionais
Artigos em periódicos nacionais
Artigos em periódicos internacionais

Competência
Tecnológica

• Participação em projetos
• Coordenação de projetos
• Trabalhos técnicos

Experiência em
Gestão
Acadêmica

•
•
•
•
•
•

Coordenador de curso
Diretor de centro ou faculdade
Pró-reitor ou vice-reitor
Chefe de departamento
Reitor
Presidente de entidade educacional

Atuação em
Rede

•
•
•
•

Indicado pela própria IES
Indicado por outra IES
Redes de colaboradores
Participação em bancas de doutorado

• Participação em bancas julgadoras
• Desenvolvimento de material
didático-instrucional
• Pós-doutorado
• Tempo de doutorado
• Resumos
• Livros publicados
• Capítulos de livros
• Livros organizados
• Pesquisador CNPq
• Software, produtos e processos
(com registro)
• Software, produtos e processos
(sem registro)
• Vice-presidente de entidade
educacional
• Presidente de entidade científica
• Membro de conselho superior de
IES
• Vice-presidente de entidade
científica
• Coordenador de CPA
• Membro de CPA
• Participação em bancas de
mestrado
• Participação em bancas de
graduação
• Integrante de Grupo de Pesquisa
(CNPq)

Peso da
família

3

21%

2

14%

1

7%

7

50%

1

7%

CAPACITAÇÃO
Foi firmado convênio (parceria por meio de descentralização de recursos orçamentários)
com a Fundação Universidade de Brasília, visando à capacitação de avaliadores do BASis
com o intuito de garantir a adequada preparação dos componentes do banco de avaliadores
– BASis.
No período de 06 a 10/11/2006, foi realizado o programa de capacitação de multiplicadores
de produção de material para avaliadores. Estiveram reunidos em Brasília, 50 especialistas
convidados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e Educação Anísio
Teixeira) para elaborar material para capacitação de avaliadores em quatro temas:
organização e funcionamento da educação superior; legislação do Sinaes (Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior); princípios, diretrizes e rotinas do Sinaes e, por último,
instrumentos do Sinaes. Além de elaborar material, esses especialistas irão capacitar
avaliadores.
No período de 29/11 a 01/12 ocorrerá a primeira capacitação em oito cidades pólos: Belo
Horizonte e Curitiba (serão para avaliadores de instituições), Brasília, Fortaleza, Porto
Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo (serão para avaliadores de cursos), que são
aquelas cidades com maior concentração de avaliadores. Ao todo serão capacitados nesse
primeiro momento, dois mil avaliadores.
O CESPE/UNB irá encaminhar comunicado aos candidatos selecionados (via e-mail
cadastrado no Curriculum Lattes) com as informações necessárias para a inscrição nas
capacitações que irão iniciar em novembro de 2006.

