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Guia prático norteador de critérios de qualidade para aos Cursos de 

Educação Permanente em Saúde oferecidos na modalidade a distância. 

 

A tabela abaixo, foi elaborada com base no Instrumento de avaliação 

de cursos de graduação, publicado em 2010 pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, adaptado para atender as 

necessidades dos Cursos de Educação Permanente em Saúde oferecidos na 

modalidade a distância, quanto a observância aos indutores de critérios de 

qualidade, sugestionáveis nesta pesquisa como norteadores para as 

instituições de ensino, que buscam por qualidade no ensino a distância, um 

instrumento que demonstra uma preocupação aos cursos de educação 

permanente em saúde, podendo então atendê-los em sua totalidade levando 

em considerações especificações da área da saúde. Fincando claro a 

necessidade de se agregar critérios identificados na literatura, como sendo 

característicos para os cursos de educação a distância no geral, ou seja, que 

abrange todas as áreas da ciência, aos específicos para os cursos da área 

da saúde. Sendo assim, seguiu-se a mesma premissa do instrumento 

utilizado pelo INEP em 2010, utilizado para avaliar os cursos de graduação 

EaD, aos que desejarem então avaliar os processos relacionados aos 05 

principais critérios adotados pela pesquisa, identificados por meio da 

percepção dos participantes.  

A avaliação deverá ser analisada e pontuada, conforme as descrições 

a seguir, lembrando que cada critério de qualidade possui suas 

características definidoras, que por sua vez contam com seus atributos, para 

facilitar o entendimento do respondente.  

Tabela. Critérios de referência para julgamento dos componentes analisáveis 
citados no guia prático. 
Score 5  Nos indicadores qualitativos, o adjetivo 

pleno qualifica uma situação como sendo 

merecedora de notoriedade e excelência. 

Numa escala percentual de 0 a 100, o 

conceito que se situa no nível pleno 

equivale ao patamar de qualidade máximo 

(100%). 

Score 4   Nos indicadores qualitativos, o adjetivo 

adequado qualifica uma situação acima da 

média, merecedora de reconhecimento e 

importância, porém não de notoriedade e 

excelência. Numa escala percentual de 0 a 

100, o conceito que se situa no nível 

adequado atinge o mínimo de 75%. 

Score 3   Nos indicadores qualitativos, o adjetivo 



suficiente qualifica uma situação como de 

nível satisfatório, ou seja, que ultrapassa o 

limite mínimo de aprovação. Numa escala 

percentual de 0 a 100, o conceito que se 

situa no nível suficiente atinge o mínimo de 

50%. 

Score 2   Nos indicadores qualitativos, o adjetivo 

insuficiente qualifica uma situação como de 

nível inferior ao limite mínimo de aprovação. 

Embora a situação não seja completamente 

destituída de mérito, o patamar atingido não é 

satisfatório. Numa escala percentual de 0 a 

100, o conceito que se situa no nível 

insuficiente atinge o mínimo de 25%. 

Score 1   Nos indicadores qualitativos, o adjetivo 

precário qualifica uma situação como 

precária, destituída ou quase destituída de 

mérito. Numa escala percentual de 0 a 100, o 

conceito que se situa no nível precário fica 

aquém dos 25%. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de BRASIL (2010). Instrumento de avaliação de 

cursos de graduação. Brasília: MEC/INEP. 

 

Os critérios de qualidade usados como sendo referência para 

fundamentação deste instrumento de avaliação foram definidos e 

organizados, com base nos padrões dos instrumentos do Inep associados 

aos critérios identificados pelo Ministério da Educação. No entanto exigiu-se 

uma readaptação a fim de melhor atender aos cursos de pós-graduação, da 

área da saúde, oferecidos na modalidade EaD, inserindo no mesmo um novo 

indicador como sugestão de diferencial, atendendo a esta parcela do 

mercado, possibilitando revelar com precisão o nível de adequação do curso 

avaliado, em relação aos referenciais de qualidade propostos nesta pesquisa 

bem como os referenciais de qualidade do MEC. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Guia prático norteador de critérios de qualidade para aos Cursos de 

Educação Permanente em Saúde oferecidos na modalidade a distância. 

Critérios de 

Qualidade 

Característica Definidora Atributos de Valoração 

 

Aderência  

(Score 5 – 1) 

 

 

 

 

Didático 

pedagógica 

I. Material Didático 

Pedagógico   

II. Metodologia  

III. Atividades Avaliativas 

Dissertativas 

IV. Atividades Avaliativas 

Objetivas 

V. Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

Possibilita a convergência e 

integração entre as 

diferentes mediações 

didáticas, mantendo coesão 

entre os módulos 

trabalhados e a prática 

profissional, criando novos 

conhecimentos, habilidades 

e atitudes nos estudantes e 

também profissionais da 

área, permitindo resultados 

vantajosos a estes 

profissionais e aos usuários 

dos serviços de saúde. 

Promove sistemático 

acompanhamento dos 

processos de aprendizagem 

e dos diversos atores 

envolvidos no curso, 

considerando a organização 

didático pedagógica. 

(   ) Pleno (Excelente) 

(   ) Adequado (Muito Bom) 

(   ) Suficiente (Bom) 

(   ) Insuficiente (Regular) 

(   ) Não existe (Ruim) 

 

 

 

Gestão 

 

I. Gestão Acadêmica 

II. Infraestrutura e suporte 

tecnológico 

 

Gestão que favoreça o 

desenvolvimento de práticas 

acadêmicas concebidas no 

projeto pedagógico do curso, 

mediante a disponibilidade 

de recursos materiais e 

físicos, bem como os 

agrupamentos técnicos e as 

instalações físicas. 

(   ) Pleno (Excelente) 

(   ) Adequado (Muito Bom) 

(   ) Suficiente (Bom) 

(   ) Insuficiente (Regular) 

(   ) Não existe (Ruim) 

 

 

 

 

Educação a 

I. Comunicação 

II. Disciplina Autonomia 

Permite a interação e 

interatividade por meio de 

tecnologias disponíveis em 

espaços democráticos 

acessíveis a todos no curso, 

que promova a comunicação 

entre pares de diferentes 

formações pertencentes a 

(   ) Pleno (Excelente) 

(   ) Adequado (Muito Bom) 

(   ) Suficiente (Bom) 

(   ) Insuficiente (Regular) 

(   ) Não existe (Ruim) 



Distância uma mesma equipe.  

Modalidade que proporciona 

por meio de sua 

disponibilidade e 

metodologia, autonomia na 

formação e disciplina na 

realização. 

 

 

 

 

 

Saúde 

 

I. Profissionais com 

habilidades 

multidisciplinares 

II. Prática profissional 

Realiza desde a gestão 

acadêmica até o 

desenvolvimento do 

processo de ensino-

aprendizagem, por meio da 

atuação de diferentes 

profissionais da área de 

EaD, mas também da área 

da saúde, membros de uma 

equipe multiprofissional da 

área abrangente, 

contribuindo com suas 

atribuições profissionais 

realizadas na prática do 

mesmo, garantindo 

qualidade na assistência 

prestada aos usuários do 

sistema único de saúde. 

Adequação de currículos e 

projetos pedagógicos de 

cursos na área de saúde em 

direção ao cumprimento das 

normas e diretrizes do SUS, 

pensando em formar, 

qualificar e capacitar, 

profissionais capazes de 

atuar na realidade do 

sistema com foco na 

integralidade das ações do 

cuidado. 

(   ) Pleno (Excelente) 

(   ) Adequado (Muito Bom) 

(   ) Suficiente (Bom) 

(   ) Insuficiente (Regular) 

(   ) Não existe (Ruim) 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

I. Qualificação profissional 

II. Perfil Educacional 

Promover aos profissionais 

condutores do ensino, 

qualificação, para que 

estejam atualizados 

conforme suas atribuições.  

Profissionais preparados 

para mediar e tutorear, com 

formação adequada e 

experiencia profissional. 

(   ) Pleno (Excelente) 

(   ) Adequado (Muito Bom) 

(   ) Suficiente (Bom) 

(   ) Insuficiente (Regular) 

(   ) Não existe (Ruim) 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de BRASIL (2010). Instrumento de avaliação de 

cursos de graduação. Brasília: MEC/INEP. 



 
 

Abaixo, uma simulação de avaliação de dois, dos indicadores 
propostos para este instrumento norteador. 
 

 

Critério de qualidade 

Não existe 

(Ruim)  

1 

Insuficiente 

(Regular) 

2 

Suficiente 

(Bom) 

3 

Adequado 

(Muito Bom) 

4 

Pleno 

(Excelente) 

5 

 

 

 

 

Didático 

pedagógica 

Material 

Didático 

Pedagógico  

  

 

    

Metodologia       

Atividades 

Avaliativas 

Dissertativas 

     

Atividades 

Avaliativas 

Objetivas 

     

Ambiente 

Virtual de 

Aprendizagem 

     

Possibilita a convergência e integração entre as diferentes mediações didáticas, mantendo coesão entre 

os módulos trabalhados e a prática profissional, criando novos conhecimentos, habilidades e atitudes 

nos estudantes e também profissionais da área, permitindo resultados vantajosos a estes profissionais e 

aos usuários dos serviços de saúde. 

Promove sistemático acompanhamento dos processos de aprendizagem e dos diversos atores 

envolvidos no curso, considerando a organização didático pedagógica. 

  

Critério de qualidade 

Não existe 

(Ruim)  

1 

Insuficiente 

(Regular) 

2 

Suficiente 

(Bom) 

3 

Adequado 

(Muito 

Bom) 

4 

Pleno 

(Excelente) 

5 

 

 

Saúde 

 

Profissionais com 

habilidades 

multidisciplinares 

  

 

    

Prática 

profissional 

     

Realiza desde a gestão acadêmica até o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, por 

meio da atuação de diferentes profissionais da área de EaD, mas também da área da saúde, membros 

de uma equipe multiprofissional da área abrangente, contribuindo com suas atribuições profissionais 

realizadas na prática do mesmo, garantindo qualidade na assistência prestada aos usuários do sistema 

único de saúde. 



Adequação de currículos e projetos pedagógicos de cursos na área de saúde em direção ao 

cumprimento das normas e diretrizes do SUS, pensando em formar, qualificar e capacitar, profissionais 

capazes de atuar na realidade do sistema com foco na integralidade das ações do cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


