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10 dimensões 5 eixos

1- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional.

3- Responsabilidade Social da Instituição

8- Planejamento eAvaliação.

2- Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a extensão.

4- Comunicação com a Sociedade.

9- Políticas de Atendimento aos Estudantes.



10 dimensões 5 eixos

5- Políticas de Pessoal.

6- Organização e Gestão da Instituição.  

10- Sustentabilidade Financeira.

7- Infraestrutura



0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Síntese Histórica dos  

Resultados avaliativos

internos e externos.

Relato  

Institucional

Relato Avaliativo do PDI.

Síntese Histórica do

Planejamento deAções

Acadêmico-administrativas

decorrentes dos resultados

das avaliações.

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 840



PLANEJAMENTO E  

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

1.1 Projeto de autoavaliação institucional

1.2 Autoavaliação institucional: participação da comunidade 
acadêmica

1.3 Autoavaliação institucional: previsão de análise e divulgação 
dos resultados



DESENVOLVIMENTO  

INSTITUCIONAL

2.1. Missão, objetivo, metas e valores institucionais

2.2 PDI, planejamento didático-instrucional e política de 
ensino de graduação e pós-graduação

2.3 PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, 
de inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico 
cultural

2.4 PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da 
diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da 
produção artística e do patrimônio cultural, e ações 
afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e de 
igualdade étnico-racial



DESENVOLVIMENTO  

INSTITUCIONAL

2.5 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento 
econômico e à responsabilidade social para a modalidade 
EAD, considerar as especificidades da sede e dos polos

2.6 PDI e política institucional para a modalidade EAD

2.7 Estudo para implantação de polos EAD 



POLÍTICAS ACADÊMICAS

3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas 
para os cursos de graduação

3.2 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas 
para a pesquisa ou iniciação científica, a inovação tecnológica 
e o desenvolvimento artístico cultural

3.3 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas 
para a extensão

3.4 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para 
a produção acadêmica docente

3.5 Política institucional de acompanhamento de egressos



POLÍTICAS ACADÊMICAS

3.6 Política institucional para internacionalização

3.7 Comunicação da IEs com a comunidade externa

3.8 Comunicação da IEs com a comunidade interna

3.9 Política de atendimento aos discentes

3.10 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção 
discente e à participação em eventos (graduação e pós-
graduação)



4.1 Política de capacitação docente e formação continuada

4.2 Política de capacitação e formação continuada para o 
corpo técnico-administrativo

4.3 Política de capacitação e formação continuada para o 
corpo de tutores presenciais e a distância

4.4 Processos de gestão institucional

4.5 Sistema de controle de produção e distribuição de 
material didático



4.6 Sustentabilidade financeira: relação com o 
desenvolvimento institucional

4.7 Sustentabilidade financeira: participação da 
comunidade interna



INFRAESTRUTURA

5.1 Instalações administrativas

5.2 Salas de aula

5.3 Auditórios

5.4 Salas de professores

5.5 Espaços para atendimento aos discentes

5.6 Espaços de convivência e de alimentação

5.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: 
infraestrutura física



INFRAESTRUTURA

5.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA

5.9 Bibliotecas: infraestrutura

5.10 Bibliotecas: plano de atualização do acervo

5.11 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente

5.12 Instalações sanitárias

5.13 Estrutura dos polos EAD

5.14 Infraestrutura tecnológica



INFRAESTRUTURA

5.15 Infraestrutura de execução e suporte

5.16 Plano de expansão e atualização de equipamentos 

5.17 Recursos de tecnologias de informação e comunicação

5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA


