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avaliação do MEC
e saiba como escolher 

o seu curso
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Se você é estudante e está na reta final do ensino médio, 

provavelmente já se pegou pensando: qual instituição de 

ensino é a melhor para mim?

O momento de escolher a universidade é, decerto, repleto 

de dúvidas. Além de definir qual graduação fará, você ainda 

precisa decidir entre as várias opções de instituições 

disponíveis. O peso que essa última última escolha envolve 

normalmente é grande para muitos estudantes, levando-os 

a pensarem no futuro e a se fazerem questionamentos 

como:

• Quais as melhores universidades? 

• Como posso fazer essa escolha? 

• Em que devo me basear?

Apesar de serem um tanto quanto intimidadores, esses 

questionamentos são importantes e não devem ser 

deixados para a última hora. Para respondê-los, o Ministério 

da Educação (MEC) pode ser um grande aliado.

Reta final do ensino médio: 

e agora?
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Com a finalidade de avaliar os cursos e as instituições de 

ensino, O Ministério da Educação (MEC) desenvolveu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes). Essa forma de avaliação qualifica as instituições de 

ensino de acordo com algumas alguns métodos de análise 

diferentes. São eles: Enade, IDD, CPC e IGC.

Se você já possui algumas faculdades em mente, tenha 

cuidado! Antes de julgá-las tendo como base essas 

formas de avaliação, é importante se certificar de que 

sejam reconhecidas pelo MEC. Você pode fazer isso 

conferindo o edital de seleção da universidade: a data de 

seleção deve ter sido autorizada e publicada no Diário 

Oficial da União (DOU). Outra opção é checar o site do 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep). Lá você encontra instituições de ensino 

superior com o credenciamento.

Essa conferência é importante para evitar futuros obstáculos, 

como empecilhos para ter o diploma reconhecido e 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho.

SINAES
Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior
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’O Enade é uma prova aplicada desde 2004 pelo Inep’. 
Seu objetivo é avaliar a evolução na aprendizagem de 
estudantes que iniciaram ou estão concluindo a 
graduação nas modalidades bacharelado ou 
licenciatura. Alunos de cursos do nível superior em 
tecnologia incluídos na relação do ano correspondente 
também devem realizar a prova para serem avaliados.

Vale lembrar, ainda, que essa avaliação é realizada 
anualmente, sendo cada um dos anos destinado a um 
grupo específico (São 3 grupos no total, compostos 
por áreas do conhecimento e eixos tecnológicos). É 
nesse formato de rodízio que cada conjunto tem uma 
nova avaliação a cada 3 anos.

Clique aqui para conhecer melhor esses grupos

2.1  Enade

Essa forma de avaliação corresponde à análise do 

desempenho individual do estudante na sua graduação. 

Nesse caso, as notas do Enem e do Enade são usadas como 

parâmetro para medir o desempenho, respectivamente, dos 

alunos ingressantes e concluintes do ensino superior. O IDD 

é uma ótima maneira de avaliar o progresso do estudante 

durante a sua permanência na instituição de ensino.

2.2  IDD
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O Conceito Preliminar de Curso é usado para avaliar a 

qualidade de um curso específico. Para fazer essa classificação 

são observados vários fatores. Dois deles são o ENADE e o 

IDD, citados anteriormente. Além dele, outros aspectos 

também são levados em consideração. Alguns exemplos são:

• A equipe de educadores;

• Materiais didáticos usados;

• O contentamento dos alunos com a faculdade;

• A infraestrutura usada para ministrar o curso;

• Entre outros critérios.

Como resultado da avaliação, os cursos recebem notas 

entre 1 e 5. Aqueles com as pontuações ‘’1’’ e ‘’2’’ tornam-se 

sujeitos a visitas de avaliação do MEC, correndo o risco de

serem interrompidos. Já os que alcançam a nota ‘’3’’ são 

considerados intermediários, regulares. No caso daqueles 

classificados com as notas ‘’4’’ e ‘’5’’, considera-se que a

excelência foi alcançada. 

Vale lembrar que, como esse índice avalia os cursos 

individualmente, é uma ótima forma de fazer uma 

comparação entre duas ou mais graduações entre as quais 

você esteja em dúvida. É válido até mesmo escrever em um 

papel os prós e contras de uma formação, incluindo a nota 

de avaliação levantada pelo CPC (Você pode consultá-la 

acessando o site do Inep e, em seguida, a página 

relacionada ao CPC).

2.3  CPC
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O Índice Geral de Cursos é uma boa forma de avaliar uma 
Instituição do Ensino Superior. Para calculá-lo, 
considera-se uma média entre os três últimos CPC’s, bem 
como a análise dos programas de pós-graduação stricto 
sensu feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). Também é levada em 
conta a distribuição dos alunos entre graduação e 
pós-graduação. Além disso, são realizadas observações 
de forma presencial, com o objetivo de avaliar as 
condições do curso.

Se você já notou alguma instituição de ensino se 
orgulhando e dizendo ter alcançado nota 4 ou 5 na 
avaliação do MEC, saiba que, provavelmente, ela estava se 
referindo ao índice em questão. A sua classificação é 
semelhante à categorização do CPC: É possível obter a 
nota 1, 2, 3, 4 ou 5. As duas primeiras sujeitam a 
faculdade a visitas avaliativas do MEC. A terceira é 
considerada regular. As duas últimas, por sua vez, são 
julgadas excelentes. Você pode conferir os resultados 
dessa avaliação no site do Inep.

2.4  IGC
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É claro que os critérios de avaliação citados são bons 

direcionamentos para definir qual faculdade e curso 

escolher. Mas eles não devem ser únicos: é importante ir 

além, buscando realizar pesquisas e formas de 

complementar as informações fornecidas pelo MEC. 

Veja algumas sugestões de como fazer isso:

Vá além!

É comum que, no ensino médio, várias escolas realizem 

excursões destinadas a diferentes faculdades. Essa é uma 

oportunidade perfeita para conferir de perto a realidade 

das instituições de ensino: aspectos como a infraestrutura 

e a rotina dos universitários. Por isso, caso tenha a 

oportunidade, compareça.

Se a sua escola não propôs essa atividade, não se preocupe: 

você pode fazer, de forma autônoma, uma visita ao campus 

de algumas universidades. Muitas delas são abertas para 

visitação e, inclusive, oferecem visitas guiadas. 

3.1  Participe das excursões 
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Seja com a escola ou com outras companhias, é 

importante ficar atento(a) a aspectos como:

• Infraestrutura das salas (conforto das cadeiras, 
iluminação, lousas etc.); 

• Recursos de ensino usados pelos professores;

• Biblioteca da universidade (capacidade de alunos e 

número de computadores disponíveis, por exemplo); 

• Entre outros fatores.

Outra forma prática e fácil de conhecer melhor as 

instituições de ensino é visitando os seus sites. Por meio 

deles é possível, sem sair do lugar, encontrar inúmeras 

informações sobre elas. Alguns exemplos de dados que 

podem ser apresentados nos portais são:

• História da faculdade;

• Fotos das instalações;

• Cursos oferecidos;

• Formas de financiamento aceitas;

• Edital de processos seletivos;

• Diferenciais;

• Entre outros.

Além de informações como essas, algumas faculdades 

podem também divulgar nos sites os seus dados de 

credenciamento no MEC e a sua classificação em critérios 

de avaliação, como o CPC, nesse mesmo órgão.

3.2  Consulte os sites
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Para conhecer melhor a realidade de determinada 

’instituição de ensino, uma boa estratégia é conversar com 

alguns dos seus estudantes. Por isso, se você conhece 

algum universitário da faculdade em que deseja ingressar, 

fale com ele! Você poderá perguntá-lo sobre como foi a sua 

entrada e o seu processo de adaptação, como é sua rotina, 

o que ele pensa sobre a infraestrutura do local onde estuda, 

entre outros questionamentos. Se necessário, escreva um 

roteiro de perguntas: ele funcionará como um guia nessa 

entrevista, evitando que questionamentos importantes 

sejam esquecidos. Lembre-se! Se for difícil promover um 

encontro presencial, vale também fazer as perguntas de forma 

online.

3.3  Converse com universitários
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Uma ótima forma de descobrir qual a graduação ideal para 

você é pesquisando sobre as possibilidades. Você pode 

conversar com graduandos ou até mesmo procurar 

informações em sites confiáveis da internet. Entre as várias 

dicas para alunos do ensino médio, no BLOG VEST AFYA, 

por exemplo, você encontra inúmeros textos que falam 

sobre uma ampla variedade de cursos. Que tal conferir?

3.5  Faça pesquisas

Se você está em dúvida sobre algum curso, é válido 

consultar a grade curricular dele. Ela contém as disciplinas 

que serão abordadas ao longo da graduação.

O MEC define uma grade básica de disciplinas para cada 

curso, mas as faculdades podem adaptá-la. É importante, 

antes de ingressar em uma instituição de ensino superior, 

checar a grade curricular do seu curso: você pode conferir 

se há uma boa oferta de matérias optativas, bem como 

disciplinas em consonância com o mercado de trabalho 

atual e um amplo leque de atividades extracurriculares. 

Essas últimas podem fazer toda a diferença não só para a 

sua absorção de conhecimentos e aquisição de novas 

habilidade, mas também para o seu currículo, quando for a 

hora de elaborá-lo.

3.4  Conheça a grade curricular
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Agora que você já sabe várias formas de avaliar e 
escolher cursos e instituições de ensino superior, faça a 
sua parte: pesquise as notas segundo os critérios do MEC, 
consulte os sites das instituições, converse com alunos e 
faça pesquisas que agreguem informações
importantes.

Após toda essa etapa de pesquisa, quando obter êxito e 
ingressar na universidade escolhida, não se esqueça de 
um dos aspectos mais importantes na relação 
faculdade/aluno: seja um bom estudante.

Orlando Pilati, coordenador geral de Acreditação de 
Cursos em Instituições de Ensino Superior do MEC, afirma 
que “Se a instituição fornece todas ou a maioria das 
informações, já é um bom indicador de qualidade”. Diz 
ainda que “o estudante deve lembrar-se que nenhum
curso, público ou privado, será de boa qualidade se ele 
também não fizer a sua parte: estudar com afinco”.

Foi dada a largada: comece agora mesmo a sua busca 

pela faculdade e pelo curso ideal!

Faça 
a sua parte
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Sobre a Afya
A Afya Educacional nasceu em 2019 com o objetivo de ser a grande parceira dos 
profissionais médicos em toda a sua jornada de formação. Mas a nossa história já 
tem mais de 20 anos, especialmente nos cursos de saúde e Medicina. Por meio das 
nossas unidades de ensino, atuamos desde a graduação - são mais de 30 cursos 
diferentes, além da Medicina -, passando pelos cursos para provas de residência e 
outros títulos até a pós-graduação médica. 

Nosso surgimento se deu a partir da união da NRE Educacional, maior grupo de 
faculdades de Medicina do país, com a Medcel, empresa líder em cursos 
preparatórios para residência médica, especializações e atualizações. Somos uma 
empresa altamente tecnológica, com viés educacional e vocacionada para cuidar de 
toda a jornada profissional do médico. 

Estamos presentes na formação médica em todos os níveis: graduação, 
pós-graduação, cursos preparatórios para programas de residências médicas e para 
obtenção de títulos de especialidades.  Contamos com um corpo docente altamente 
especializado para preparar melhor cada aluno.  Nossa metodologia é totalmente 
centrada no estudante: criamos experiências educacionais para que ele seja o 
protagonista. 

Priorizamos mais do que a formação médica de excelência. Focamos no 
desenvolvimento pessoal do aluno por meio de metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem e inovação, impulsionando toda a caminhada acadêmica.

Tudo isso para que cada aluno possa contribuir para propagar nossa visão: “Um 
mundo com melhor educação, saúde e bem-estar.” e, assim, transformar a sociedade 
em um lugar melhor para todos.

Conheça as unidades da Afya Educacional: www.afya.com.br/unidades



ACESSE O SITE 

VISITE O BLOG MED VISITE O BLOG VEST

https://www.linkedin.com/company/afyaeducacao/mycompany/
https://www.youtube.com/c/Afyaeducacional
https://www.instagram.com/afyaeducacional
https://twitter.com/afyaeducacao
https://www.facebook.com/afyaeducacional/
https://www.afya.com.br/
https://blogmed.afya.com.br/
https://blogvest.afya.com.br/

