




Conteúdos do Webinar

1. As flexibilidades possíveis no ensino e na gestão acadêmica de 

acordo com a legislação.

• Relembrando: Portaria MEC n. 1.038 (07/12/20) e 1.030 (01/12/20), 

Resolução CNE/CP n. 2 (10/12/20) e a Lei n. 14.040 (18/08/20).

2. Oportunidades de atuação e expansão na educação presencial e a 

distância.

3. Os processos regulatórios junto ao MEC e a atenção com o 

Calendário 2021.



Flexibilidades no Ensino e
na Gestão Acadêmica



Atividades Práticas Supervisionadas
Resolução CNE/CES n. 3 (18/07/2007), onde se explica os conceitos

de hora-aula e hora relógio, a carga horária prevista para uma disciplina
envolve:

Art. 2º Cabe às IES, respeitado o mínimo dos 200 dias letivos de
trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da
atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo que
compreenderá:

I - preleções e aulas expositivas;
II - atividades práticas supervisionadas, tais como
laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação científica,
trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e
outras atividades no caso das licenciaturas.



Portaria Normativa No. 2.117 
(06/12/2019):

40%  não presencialidade
(EAD) nos cursos presenciais Portaria Normativa No. 23 

(21/12/2017):
30% presencialidade nos cursos 

EAD

Híbrido na Prática

EAD

Presencial



PORTARIA No 2.117, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019

As IES poderão introduzir a oferta de EaD nos cursos de graduação 
presenciais, ate ́ o limite de 40% da carga horária total do curso.

• Esta regra não é válida para Medicina.

O PPC deve demonstrar:
• Na matriz curricular onde o EaD ocorre
• O percentual da carga horária EaD
• A metodologia utilizada



• Para os cursos em funcionamento, a 
introdução de carga horária a distância deve 
ocorrer em período letivo posterior à 
alteração do PPC.

Implantação

• As IES devem informar no cadastro 
e-MEC a oferta de carga horária a 
distância para os cursos presenciais que 
venham a ser autorizados e aqueles já em 
funcionamento. 

Cadastro e-MEC

PORTARIA No 2.117, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019



Nas avaliações externas, os 
cursos que utilizarem os 40% 

EaD, estão sujeitos à 
obtenção de conceito igual 

ou maior que 3 (satisfatório) 
nos indicadores:

Metodologia

Atividades de tutoria

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – AVA

Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TIC

PORTARIA No 2.117, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019



Relembrando as normas
por conta da Pandemia do Covid-19



Prazos de vigência

A partir de 01/mar./21 entra em vigor a Portaria 
n. 1.030 (01/12/20).

A Portaria n. 544 (16/07/20) tem validade até 
28/fev./21.



Protocolo de Biossegurança para 
enfrentamento da pandemia de Covid-

19 (art. 1).

Os recursos educacionais digitais, TIC ou 
outros meios convencionais poderão ser 
utilizados em caráter excepcional, para 

integralização da carga horária das 
atividades pedagógicas (art. 2).

Atividades pedagógicas enquanto durar a pandemia

Portarias do MEC n. 1.038 e 1.030



Quando a IES realizar a integralização curricular não presencial:

A definição dos componentes curriculares que utilizarão os 
recursos educacionais digitais; 

A disponibilização de recursos aos alunos que permitam o 
acompanhamento das atividades letivas ofertadas;

A realização de avaliações;

Comunicar o MEC, mediante ofício, em até 15 dias após o início 
destas (fins estatísticos).

Procedimentos da IES

Portarias do MEC n. 1.038 e 1.030



Estágios Práticas de 
laboratórios DCNs

Procedimentos da IES

Medicina = somente disciplinas teórico-cognitivas (1º ao 4ª ano).

Portarias do MEC n. 1.038 e 1.030



Agravamento da Pandemia

As IES poderão utilizar os recursos previstos no art. 2º de 
forma integral (ensino remoto), nos casos de: 

• I - suspensão das atividades letivas presenciais por 
determinação das autoridades locais; ou 

• II - condições sanitárias locais que tragam riscos à 
segurança das atividades letivas presenciais.

Portarias do MEC n. 1.038 e 1.030



... que estabeleceu normas educacionais excepcionais 
durante o estado de calamidade pública do COVID-19.

Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a 
implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040 

(18/08/20)...

Finalidade da Resolução CNE/CP n. 2 (10/12/20)



Autonomia para definir seus calendários acadêmicos (art. 24).

No período de estado de calamidade pública, em caráter 
excepcional, as IES ficam dispensadas da obrigatoriedade 
dos 200 dias de efetivo trabalho acadêmico.
• Observadas as DCNs e as normas editadas pelos respectivos sistemas de ensino 

(art. 25).

Deve ser mantida a carga horária prevista na grade 
curricular para cada curso, e que não haja prejuízo aos 
conteúdos essenciais para o exercício da profissão (art. 25).

Educação Superior

Resolução CNE/CP n. 2 (10/12/20)



As IES deverão organizar os PPCs:

• Matriz curricular representando a carga horária não 

presencial e presencial.

• Descrever e justificar o conjunto de medidas 

adotadas, em especial, às atividades práticas e 

estágios.

Planejamento do Ano Letivo



Oportunidades de atuação e 
expansão no presencial e EaD



Art. 24. [...] credenciamento prévio para instituições vinculadas cujas mantenedoras 
possuam todas as suas mantidas já recredenciadas com CI, obtido nos últimos 5 anos, 
maior ou igual a 4 e que não tenham sido penalizadas em decorrência de processo 
administrativo de supervisão nos últimos 2 anos. 

• O credenciamento prévio deve vir acompanhado da autorização de, no máximo, 5 
cursos de graduação, sendo:

a) cursos ofertados em uma das mantidas com CI 4 ou 5;

b) Cursos já reconhecidos com CC 4 ou 5. 

• Aplica-se aos pedidos de credenciamento de campus fora de sede por universidades e 
centros universitários.

Credenciamento Prévio - Decreto n. 9.235



Art. 31. Os centros universitários e as universidades poderão solicitar credenciamento de 
campus fora de sede em Município diverso da abrangência geográfica do ato de 
credenciamento em vigor, desde que o Município esteja localizado no mesmo Estado da 
sede da IES. 

a) Atendam aos requisitos dispostos nos art. 16 e art. 17 e que possuam CI maior ou 
igual a 4 

b) Deferido quando o CI do Campus for 4 ou 5. 
c) Será acompanhado do ato de autorização para a oferta de, no máximo, 5 cursos de 

graduação.
d) Os campi fora de sede das universidades gozarão de atribuições de autonomia desde 

que observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 17 no campus fora.
 Os centros universitários e as universidades poderão solicitar a transformação de 

faculdades em campus fora de sede por meio de processo de unificação de mantidas.

Campus Fora de Sede - Decreto n. 9.235



Art. 87. As IES poderão promover alteração de endereços de funcionamento de 

cursos presenciais e da sede da instituição, desde que no mesmo município.

• As alterações de endereços no Cadastro e-MEC poderão ser processadas como 

mudança, inserção ou exclusão de endereços.

◦ A alteração de endereço de funcionamento de curso implica a obrigatoriedade 

de avaliação in loco para a emissão do próximo ato regulatório, oportunidade 

em que o novo local de oferta será avaliado pelo MEC (Art. 89).

Alteração de Endereço - Portaria n. 23



Art. 100. O polo de EaD é a unidade descentralizada da instituição de educação 

superior, no País ou no exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais 

relativas aos cursos ofertados na modalidade a distância.

◦ É vedada a oferta de cursos superiores presenciais em instalações de polo de EaD.

◦ A oferta de atividades presenciais em cursos de EaD deve observar o limite 

máximo de 30% (trinta por cento) da carga horária total do curso, ressalvadas a 

carga horária referente ao estágio obrigatório e as especificidades previstas nas 

respectivas DCNs do curso.

Polos de EaD - Portaria n. 23



Art. 28. [...] a SERES poderá conceder atribuições de autonomia universitária as instituições que 
demonstrem alta qualificação nas avaliações realizadas pelo MEC.

a) As IES que tenham CI = 4 podem aumentar em até 50% o número de vagas em cursos de graduação 
reconhecidos, nas modalidades presencial ou EaD, que tenham CC ou indicador de qualidade de 
curso disponibilizado pelo INEP maior ou igual a 4, excetuando-se os cursos de Medicina, sem a 
necessidade de autorização do MEC.

b) As IES que tenham CI = 5 podem aumentar em até 70% o número de vagas em cursos de graduação 
reconhecidos, nas modalidades presencial ou EaD, que tenham CC ou indicador de qualidade de 
curso disponibilizado pelo INEP maior ou igual a 4, excetuando-se os cursos de Medicina, sem a 
necessidade de autorização do MEC.

c) Serão tratadas como alterações cadastrais de menor relevância.

d) Novo aumento no número de vagas, somente poderá ser feito após decorrido 1 ano desde a última 
alteração.

Aumento de Vagas - Portaria n. 20



Resolução CNE/CES no 01/2018 – LATO SENSU
1. Duração mínima de 360h: organizados conforme a proposta pedagógica.

2. Avaliações: não é mais obrigatório as provas presenciais e nem o TCC.

3. Oferta de cursos Lato Sensu fora da Sede da IES:

a) As IES regularmente credenciadas possuem liberdade para ofertar em qualquer 
área do saber e qualquer município.

b) Mas, para ser válido, deve ser realizado de forma direta pela IES. Sendo a IES 
responsável pela contratação e definição do corpo docente e organização didático-
pedagógica.

c) Os convênios entre IES regularmente credenciadas é permitido, bem como com 
Instituições não credenciadas para fins operacionais, comercialização e logística.



4. Disciplinas EaD nos cursos Presenciais no Lato Sensu:

Não há norma a respeito em relação ao Lato Sensu. Contudo, utilizamos a mesma 
regra da graduação:

a) As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de EaD na 
organização pedagógica e curricular de seus cursos presenciais, até o limite de 
40% da carga horária total do curso.

b) O PPC deve demonstrar no currículo as disciplinas EaD e sua metodologia.

Resolução CNE/CES no 01/2018 – LATO SENSU



Processos regulatórios junto ao MEC
e o Calendário 2021





Portaria Calendário Regulatório Nº 1.067, de 23 de 
dezembro de 2020

A Portaria n. 1.067 estabelece o calendário anual de abertura do protocolo

de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC em 2021.

O protocolo de pedido que não apresentar o completo preenchimento do 

respectivo formulário no sistema e-MEC e/ou não estiver com sua 

documentação completa será cancelado (Art. 2º, § 1º).



Portaria Calendário Regulatório Nº 1.067, de 23 de 
dezembro de 2020

Para processos de recredenciamento de IES e de reconhecimento de

cursos cujo prazo de vigência do ato não coincida com os prazos de

protocolo estabelecidos no Calendário, as instituições deverão protocolar

os pedidos antes do término da vigência (Art. 4º).

O não protocolo dos processos regulatórios, quando obrigatórios, nos

períodos fixados por esta Portaria, implicará irregularidade administrativa

(Art. 7º).



Portaria Calendário Regulatório Nº 1.067, de 23 de 
dezembro de 2020

Eventuais erros do Sistema e-MEC que causem prejuízo à IES, desde que
devidamente fundamentados com a apresentação da documentação
comprobatória e formalmente comunicados dentro do prazo previsto no
Calendário, serão analisados e eventualmente sanados (Art. 10).





Credenciamento de IES e 
Autorização* de curso em 

processo vinculado

De 1o a 30 de abril de 2021

De 1o a 30 de setembro de 2021





Aumento de vagas
Opção 1 (vigente): 17 de fevereiro até 17 de março; Opção 2: 3 a 31 de agosto de 2021. 

A Portaria n. 1.067, conforme descrito na Portaria n. 20 (21/12/2017), é aplicável aos 

pedidos de aumento do número de vagas dos cursos de graduação: 

a) ofertados por IES sem autonomia;

b) ofertados por IES com autonomia, em campi fora de sede nos quais não detêm 
autonomia; 

c) em cursos de Direito ofertados por todas as IES. 

Atenção às necessidades previstas nas Portarias 20 (21/12/2017), artigos 22 até 28 e 

Portaria 23 (21/12/2017), artigos 52 até 57.



Autorização de Cursos – Dispensa de Avaliação 
Externa in loco

A Portarias 20 (21/12/2017), estabelece critérios para Dispensa de Avaliação Externa in Loco, 
descritos nos artigos 11 e 12.

Pedidos de autorização de cursos, na modalidade presencial, a avaliação externa in loco 
poderá ser dispensada, após análise documental, e atendidos os seguintes critérios:

a) CI maior ou igual a três; 
b) ausência de protocolo de compromisso no processo de recredenciamento presencial; 
c) endereço de oferta constante do Cadastro e-MEC; 
d) resultado satisfatório na fase de Despacho Saneador, no processo de autorização do 

curso; e 
e) existência de curso reconhecido no mesmo eixo tecnológico ou área do conhecimento 

do curso solicitado, conforme o Anexo I da Portaria 20.



Autorização de Cursos – Dispensa de Avaliação 
Externa in loco

A Portarias 20 (21/12/2017), estabelece critérios para Dispensa de Avaliação Externa in Loco, 
descritos nos artigos 11 e 12.

Não serão dispensados de avaliação externa in loco os cursos presenciais a seguir:
a) Direito, Medicina, Psicologia, Odontologia e Enfermagem; 
b) cursos não contemplados no Anexo I da Portaria;
c) cursos em caráter experimental;
d) cursos com denominações ou matrizes curriculares inovadoras ou com matrizes

curriculares apresentando disciplinas análogas a projetos "integradores",
"interdisciplinares" ou similares, com carga horária desproporcional em relação à carga
horária do curso, com exceção daqueles solicitados por IES com CI igual a cinco;

e) cursos com disciplinas EaD.
Não se aplica a dispensa de avaliação externa in loco aos cursos na modalidade EaD.



Indicador Institucional
Utilizado (CI)

Quantidade de cursos dispensados
de avaliação externa

in loco
3 Até 3 cursos
4 Até 5 cursos
5 Até 10 cursos

Autorização de Cursos – Dispensa de Avaliação 
Externa in loco



Credenciamento exclusivo para Lato Sensu

No calendário de 2020 ocorreu a previsão para pedidos de Credenciamento

exclusivo Lato Sensu presencial por força da Resolução CNE no. 1 de 6 de

abril de 2018.

No Calendário 2021 não consta esta possibilidade de Credenciamento.

Muitos processos estão protocolados na SERES, mas ainda não temos notícia

oficial de seu encaminhamento



Despacho 168 de 10/12/2020

IES com processos protocolados de aditamento de extinção

voluntária de cursos, nas modalidades presencial e a distância, para

fins de expedição do ato regulatório respectivo.

NOTA TÉCNICA Nº 156/2020/ESAJ/CGLNRS/GAB/SERES



Portaria 541 de 26/11/2020

Atos Autorizativos de Credenciamento ou Recredenciamento

vencidos e irregularidade fiscal.

◦ 257 IES com irregularidades

Modalidade 
Presencial

• 132 IES

Modalidade a 
Distância

• 35 IES

Irregularidade 
Fiscal

• 90 IES





Penalidades – Art. 26 Decreto 9235/2017

I - impedida de solicitar aumento de vagas em cursos de graduação; 
II - impedida de admitir novos estudantes nos cursos de graduação 
ou de pós-graduação lato sensu; 
III - impedida de criar novos cursos e polos de educação a 
distância. 

Mais:

Responderá a processo administrativo de supervisão;
Mantenedora ficará impedida de protocolar novos processos de 
credenciamento por dois anos.



Irregularidade Fiscal

Prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para
regularização junto à Secretaria da Receita Federal (RFB) e,
após esse prazo, responderá a processo administrativo de
supervisão, nos termos do Decreto 9235/2017.

Penalidade:

Ficarão com TODOS os processos regulatórios de TODAS as 
suas mantidas sobrestados! 



https://www.campusmanagement.com.br/


https://www.lyceum.com.br/


https://higheredpartners.com.br/


https://www.hoper.com.br/gestao-sistemica


https://www.hoper.com.br/consultoria-regulatoria


https://www.hoper.com.br/cursos-online


Niube Ruggero
niube@hoper.com.br
(11) 99292-4535

OBRIGADO!

Wildenilson Sinhorini
wildenilson@hoper.com.br
(45) 99912-8648
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