Glossário

Acervo acadêmico
O acervo acadêmico é composto de documentos e informações definidos no Código de
Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais
de Ensino Superior – IFES, constante no ANEXO I da Portaria N° 1.224, de 18 de dezembro
de 2013. A IES deve obedecer a prazos de guarda, destinações finais e observações previstos
na Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às
Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior, constante também no ANEXO I
da Portaria supracitada.
Acessibilidade
Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida. No âmbito educacional, a acessibilidade pressupõe não só a
eliminação de barreiras arquitetônicas, mas a promoção plena de condições para acesso e
permanência na educação superior para necessidades educacionais especiais.
Acessibilidade digital
Condição de utilização, com autonomia total ou assistida, de recursos tecnológicos.
Atendimento Educacional Especializado-AEE
Serviço da educação especial que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de
acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando
suas necessidades específicas.
Avaliação institucional
A Avaliação Institucional é um dos componentes do Sinaes e está relacionada: à melhoria da
qualidade da educação superior; à orientação da expansão de sua oferta; ao aumento
permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social; ao aprofundamento
dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio
da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à
diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. A Avaliação
Institucional divide-se em duas modalidades: 1) a autoavaliação, coordenada pela CPA e
orientada pelas diretrizes e pelo roteiro de autoavaliação elaborado pelo Inep e pela Conaes; 2)
a avaliação externa, que tem como referência os padrões de qualidade para a educação
superior, expressos nos instrumentos de avaliação, e nos relatórios das autoavaliações.
Atividades de pesquisa
Toda atividade que seja desenvolvida por meio de ações de pesquisa, em grupos de pesquisa
institucionalizados, organizadas por cursos de graduação e de pós-graduação seguindo a
política das IES.
Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS)
Órgãos colegiados de natureza consultiva, com função de acompanhamento, averiguação e
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fiscalização do Prouni nas IES participantes do Programa.
Docentes em regime de trabalho em tempo integral
O regime de trabalho docente em tempo integral compreende a prestação de 40 horas
semanais de trabalho, na mesma instituição, nele reservado o tempo mínimo de 20 horas
semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação (Dec.
5.773/2006, Art.69). Observação: nas IES em que há acordo coletivo de trabalho, o tempo
integral tem um total de horas semanais diferente de 40. Esse total deve ser considerado,
desde que pelo menos 50% dessa carga horária seja para estudos, pesquisa, extensão,
planejamento e avaliação.
Docentes em regime de trabalho em tempo parcial
Docente contratado atuando com 12 ou mais horas semanais de trabalho na mesma IES,
reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de
estudantes.
Espaço para atendimento ao aluno
Espaço(s) físico(s) para atendimento, pelo coordenador ou por professor(es), ao aluno. Pode
ser espaço multiuso, desde que garanta a possibilidade de atendimento individualizado e
reservado.
Especialização (pós-graduação lato sensu)
Curso em área específica do conhecimento com duração mínima de 360 horas (não
computando o tempo de estudo individual ou em grupo sem assistência docente, nem o
destinado à elaboração do trabalho de conclusão de curso) e o prazo mínimo de seis meses.
Pode incluir ou não o enfoque pedagógico. (Resolução CNE/CES nº 01/2007).
Extensão
Processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político, sob o princípio constitucional
da indissociabilidade entre ensino e pesquisa, que promove a interação transformadora entre a
IES e outros setores da sociedade.
Gabinete de trabalho/estações de trabalho
Espaços para o desenvolvimento de trabalho, de ordem técnica-administrativa e acadêmica,
realizado pelos docentes, coordenadores e técnicos administrativos.
Gestão acadêmica
Organização no âmbito acadêmico da IES que realiza funções de: estabelecer objetivos,
planejar, analisar, conhecer e solucionar problemas, organizar e alocar recursos, tomar
decisões, mensurar e avaliar.
Iniciação científica
A iniciação científica é uma modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida por alunos de
graduação em diversas áreas do conhecimento.
Inovação tecnológica, inovação social, propriedade intelectual
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Componentes curriculares relacionados à inovação, à propriedade intelectual, patentes e
produtos nas diversas áreas de conhecimento; programas de pesquisa, cursos ou ações de
extensão que incluam a temática; incubadoras.
Instalações administrativas
O tipo e a quantidade de instalações devem atender às necessidades institucionais, ou seja, ao
organograma apresentado no PDI, considerando gestores, órgãos e setores da IES.
Instituição de Educação Superior – IES
São instituições, públicas ou privadas que oferecem cursos de nível superior nos níveis de
graduação (cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas), pós-graduação e
extensão.
Internacionalização
As atividades de internacionalização, neste instrumento, incluem os programas institucionais de
mobilidade acadêmica/intercâmbio, adesão aos editais de mobilidade acadêmica, alunos
estrangeiros na IES, oferta de língua estrangeira, oferta de disciplina em língua estrangeira,
dentre outros.
Laboratórios especializados
Laboratórios equipados com diversos instrumentos de medição e experimentação onde se
realizam vários tipos de experiências de acordo com a área do curso.
Mecanismo de interação entre docentes e discentes
Compõe o conjunto de estruturas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e os
respectivos procedimentos e as formas de utilização que caracterizam a dinâmica da
comunicação e da interação entre os sujeitos envolvidos nos processos acadêmicos e de
ensino e aprendizagem (que são, basicamente, os docentes, tutores e discentes), no contexto
da oferta do curso superior na modalidade a distância. Justifica-se uma vez que os sujeitos
deverão estabelecer comunicação permanente e continuada em diferentes espaços
geográficos e tempos. O PPC deve explicitar esses mecanismos de modo a possibilitar ao
discente a aquisição de conhecimentos e habilidades, bem como desenvolver a sociabilidade,
por meio de atividades da comunicação, interação e troca de experiências. As TICs devem ser
efetivas na comunicação dos envolvidos.
Modalidade semipresencial
As instituições de educação superior poderão introduzir, na organização pedagógica e
curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do
currículo que utilizem modalidade semipresencial, com base no art. 80, da Lei n. 9.394, de
1.996. Segundo a Portaria MEC nº 4.059, de 10/12/2004, Art. 1°, § 1° e § 2°, quaisquer
atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino aprendizagem centrados na
autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes
suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota e ainda poderão ser
ofertadas disciplinas, integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 %
(vinte por cento) da carga horária total do curso.
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Natureza econômica e social da região
Características que definem as questões econômicas e sociais da região onde a IES/curso se
localiza.
Pesquisa
A pesquisa é um processo sistemático de construção do conhecimento que tem como metas
principais gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou refutar algum conhecimento
pré-existente. É basicamente um processo de aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza
quanto da sociedade na qual esta se desenvolve. A pesquisa como atividade regular também
pode ser definida como o conjunto de atividades orientadas e planejadas pela busca de um
conhecimento.
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
O PDI é o instrumento de planejamento e gestão. Ele considera a identidade da IES no âmbito
da sua filosofia de trabalho, da missão a que se propõe, das estratégias para atingir suas
metas e objetivos, da sua estrutura organizacional, do Projeto Pedagógico Institucional, com as
diretrizes pedagógicas que orientam suas ações e as atividades acadêmicas e científicas que
desenvolve visa desenvolver.
Abrangendo um período de cinco anos, deverá contemplar ainda: o cronograma e a
metodologia de implementação dos objetivos; metas e ações da IES, observando a coerência e
a articulação entre as diversas ações; a manutenção de padrões de qualidade; o perfil do corpo
docente; a oferta de cursos de graduação, pós-graduação, presenciais e/ou a distância; a
descrição da infraestrutura física e instalações acadêmicas, com ênfase na biblioteca e
laboratórios, e o demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras. (Decreto nº
5.773/06)
Políticas institucionais
Políticas desenvolvidas no âmbito institucional com o propósito de seguir missão proposta pela
IES, buscando atender ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Produção científica, cultural, artística e tecnológica
Considerar: livros, capítulos de livros, artigos em periódicos especializados, textos completos
em anais de eventos científicos, resumos publicados em anais de eventos internacionais,
propriedade intelectual depositada ou registrada, produções culturais, artísticas, técnicas e
inovações tecnológicas relevantes. Publicações nacionais sem Qualis e regionais também
devem ser consideradas como produção, considerando sua abrangência.
Programa de acessibilidade
Desenvolvimento de ações e projetos institucionais que tenham o objetivo de assegurar o
acesso e a permanência, com sucesso, de todos os estudantes, em especial os que
apresentam deficiência ou necessidades educacionais especiais, nas instituições de educação
superior.
Responsabilidade social da IES
A responsabilidade social refere-se às ações da instituição (com ou sem parceria) que
contribuem para uma sociedade mais justa e sustentável. Nesse sentido, deverão ser
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verificados trabalhos, ações, atividades projetos e programas desenvolvidos com e para a
comunidade, objetivando a inclusão social, o desenvolvimento econômico, a melhoria da
qualidade de vida, da infraestrutura urbana/local e a inovação social.
Stricto sensu
Refere-se exclusivamente aos cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado.
Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC
São recursos didáticos constituídos por diferentes mídias e tecnologias, síncronas e
assíncronas, tais como ambientes virtuais e suas ferramentas, redes sociais e suas
ferramentas, fóruns eletrônicos, blogs, chats, tecnologias de telefonia, teleconferências,
videoconferências, TV convencional, TV digital e interativa, rádio, programas específicos de
computadores (softwares), objetos de aprendizagem, conteúdos disponibilizados em suportes
tradicionais (livros) ou em suportes eletrônicos (CD, DVD, Memória Flash, etc.), entre outros.
Sustentabilidade socioambiental
A dimensão socioambiental, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, destina-se
à conservação, recuperação e melhoria das condições ambientais, sociais e existenciais,
promovendo a participação de toda a comunidade da IES, no delineamento, planejamento,
implantação e avaliação das atividades e dos seus indicadores, que devem constar no seu PDI.
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