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Principais atribuições da SERES  

       (Decreto nº 9.005/2017) 

Estabelecer normas técnicas, fluxos e procedimentos 
regulatórios; 

Instruir e exarar pareceres nos processos de autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos 
superiores, presenciais e a distância; 

Instruir e exarar pareceres nos processos de 
credenciamento e recredenciamento de instituições de 
ensino superior 

Planejar e coordenar processos de chamamento público 
para credenciamento de instituições de educação superior 
privadas para operacionalização do Programa Mais Médicos 

 



 
Setembro - 2014 

Base Legal da Regulação da Educação Superior  
• Lei nº 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) 

•  Lei nº 10.861/2004 (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – SINAES) 

•  Decreto nº 5.773/2006 – (Funções da regulação, supervisão e 
avaliação da educação superior – instituições e cursos de graduação do 
sistema federal) -  em revisão  

• Decreto nº 5.622/2005 –em revisão (regulamenta o Art. 80 da LDB 
– EAD) -  

•  Portaria Normativa MEC nº 40/2007 - em revisão (institui o e-
MEC - fluxos e gerenciamentos processuais)  

• Outras Portarias, Instruções Normativas e Despachos 
editados pelo MEC e pela SERES 
 



• Calendário Regulatório 
▫ Portaria Normativa nº 26/2016 
 

• Prazos de Credenciamento e Recredenciamento de IES 
▫ Portaria Normativa nº 1/2017 
 

• Autorização 
▫ IN nº 4/2013 – Padrão decisório Autorizações + Critérios 

para dispensa de visita em autorização 

▫ IN nº 1/2017 – padrão decisório Autorização dos cursos 
de Direito 

 
 

 
Normativos Internos – SERES/DIREG 

 



 
 

 
Normativos Internos – SERES/DIREG 

 
• Reconhecimento 

▫ IN nº 2/2014 – Padrão decisório Reconhecimento 
 

• Renovação de Reconhecimento 
▫ IN nº 3/2014 – Padrão decisório Renovação de 

Reconhecimento – Presencial 
▫ Despacho nº 44/2017 e NT nº 13/2017 – Fluxos e 

procedimentos RR – ciclo vermelho (publicada 
anualmente após divulgação dos indicadores pelo INEP). 

 
• Aditamentos 
▫ IN nº 2/2013 – Mudança de local de oferta 
▫ PN nº 10/2016 – Alteração do número de vagas 
 

 
 



Fluxo dos Processos de Credenciamento/ 
Recredenciamento 



Fluxo dos Processos de Autorização/Rec/RR 



Atos publicados em 2016 
Ato Nº  
Autorização 1.817 
Autorização - EAD 105 
Reconhecimento 1.361 
Reconhecimento - EAD 136 
Renovação de Reconhecimento 2.842 
Renovação de Reconhecimento - EAD 49 
Aditamentos - mudança de endereço, 
transferência de mantença, aumento de vagas, 
credenciamento de polos e outros 

720 

Total 7.030 
  
Credenciamentos 159 
Credenciamentos EAD 58 
Recredenciamentos 342 
Recredenciamentos EAD 23 
Total 582 
TOTAL DE ATOS PUBLICADOS EM 2016 7.612 



Processos em trâmite 
Ato Nº  
Autorização 2.061 
Autorização - EAD 450 
Reconhecimento 1.154 
Reconhecimento - EAD 169 
Renovação de Reconhecimento 4.397 
Renovação de Reconhecimento - EAD 13 
Aditamentos 1.902 
Total 10.146 
  
Credenciamentos 181 
Credenciamentos EAD 167 
Recredenciamentos 712 
Recredenciamentos EAD 68 
Total 1.128 

TOTAL DE PROCESSOS EM TRÂMITE NO E-MEC (março/2017) 11.274 



 

 

Desafios da DIREG 
Enfrentamento do passivo 
 Definição de metas para os próximos 180 dias; 
 Simplificação de processos e fluxos 
 
Revisão dos normativos  
 
Melhoria dos fluxos processuais e refinamento 

dos padrões decisórios 
 
Discussões sobre o Ciclo regulatório 

 
Novos Editais dos Mais Médicos 
 



 

 

Desafios da DIREG 

 

Abrir novos caminhos de comunicação 

 Elaborar manuais de orientação – internos e 
externos 

Lançar novos Editais para o Mais Médicos 

 

 
 



• Promoção de eventos de capacitação permanente 
dos servidores;  

• Revisão de padrões decisório para: i) aumento de 
vagas, ii) transferência de Mantença, iii)  
credenciamentos de polos ead (provisório)... 

• Maior foco do C.I e C.C 

• Autonomia para aumento de vagas (condicionada 
aos conceitos da IES e do curso); 

• Autonomia para redução de vagas; 

Principais ações implementadas 



• Novas normas para autorização de cursos de 
Direito; 

• Definição de calendário regulatório permanente; 

• Regulamentação de polos no exterior; 

• Alteração da Portaria que trata do percentual de 
EAD em cursos presenciais (20%)  

• Intensificação dos Grupos de “Força Tarefa” 

 

 

 

 

 

Principais ações implementadas 



   Objetivos : 

 

▫  Aperfeiçoar procedimentos e desburocratizar fluxos 

▫  Reduzir o tempo de análise e o estoque de processos 

▫  Melhorar a qualidade da atuação regulatória do MEC 

 

 

 

Revisão dos normativos 



Participantes: 

▫  Unidades do MEC: SERES, SESU, SETEC, SEB, SECADI, 
CAPES e INEP 

▫ Órgãos colegiados: CNE, CONAES e CC-PARES 
(contribuições até 09/05/17) 

▫ Associações de instituições de ensino: ABMES, Fórum, 
ABRUC, CRUB, ANACEU, Semesp, ANDIFES, CONIF etc. 

▫ ABED: Associação Brasileira de Educação a Distância 

 

 

 

Revisão dos normativos 



Credenciamento único – Presencial e EAD; 

Autonomia para criação de polos (condicionado ao CI 
da Instituição); 

Otimização das avaliações in loco: 

▫ Credenciamento e autorizações; 

▫ Avaliações de cursos integradas por área/eixo. 

Redução dos prazos para manifestação (apenas 
opinativa) dos Conselho da OAB e CNS;  

 

 

 

 

Inovações normativas propostas 



 

• Processamento de aditamentos (alteração de 
endereço, transferência de mantença, redução de 
vagas) como alteração cadastral; 

• Incremento na utilização de bônus regulatório a 
partir dos resultados da avaliação; 

• Previsão expressa da possibilidade de prorrogar atos 
de instituições e cursos de acordo com os resultados 
da avaliação e conforme regulamento do MEC 

 

 

 

Inovações normativas propostas 



 

 

• Previsão de bibliotecas digitais; 

 Não serão mais exigidas certidões de regularidade 
fiscal com as Fazendas estadual e municipal 

 
 Possibilidade de substituição de demonstrações por 

parecer de auditorias independentes; 
 
 Exigência de termo de responsabilidade atestando a 

veracidade e a regularidade das informações 
prestadas 

                                                    ( dentre outras ...) 
 

 

 

Inovações normativas propostas 



Muito Obrigada! 

Patrícia Vilas Boas 

 

Contato: agenda.direg@mec.gov 

(61)2022.8504/2022.9500 

 

  
 Antes de decidir, pense no estudante. 

mailto:agenda.direg@mec.gov
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