
Acreditação de Instituições de Educação Superior: 
 uma necessidade ou uma normatização 

Introdução 

 A preocupação com a qualidade 
dos sistemas de educação fez 
com que a acreditação estivesse 
cada vez mais presente nos 
debates sobre a Educação 
Superior. 

Metodologia 

 Análise de referenciais teóricos 
acerca da temática da 
acreditação no Ensino Superior. 

 Entrevista com autores de 
renome na área da acreditação  
nacional e internacional. 

Acreditação 

 A acreditação busca a qualidade 
e certificação do Ensino Superior 
e visa melhorar a confiabilidade 
e imagem pública de uma 
organização ou um programa de 
graduação.  

Avaliação e Acreditação 

 SINAES – Brasil 

 Embora Acreditação e Avaliação 
tenham vários aspectos 
semelhantes há diferenças a 
serem consideradas. 

 A avaliação é um processo em 
que o destinatário do relatório 
avaliado é a instituição e essa o 
interpreta para fins de auto-
monitoramento. 

 

 

 

 

 Há uma grande tendência de 
substituir a avaliação pela 
acreditação e neste caso a avaliação 
serviria somente como instrumento 
da acreditação. 

Conclusão 

  A acreditação ocupa o lugar da 
avaliação externa. Define que aquela 
instituição ou àqueles cursos 
acreditados tem qualidade de oferta. 

  Entretanto conceitualmente o 
SINAES não é considerado um 
sistema de acreditação e sim um 
sistema de avaliação que busca o 
respeito pela diversidade das IES e 
procura desenvolver uma prática de 
avaliação participativa e 
emancipatória. 

  O importante é evidenciar que 
atendendo tanto a um processo de 
acreditação como de avaliação, o que 
deve ser considerado é se a educação 
que está sendo ofertada é de 
qualidade. E se for, estaria o país 
necessitando aplicação de um 
sistema de acreditação? Ou, busca-se 
somente uma normatização?  
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