
 
 

 

ORIENTAÇÃO: PORTARIA Nº 2.117, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 – EMISSÃO 

E REGISTRO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO POR MEIO DIGITAL 

 

Recentemente foi publicada a Portaria n° 2.117, de 6 de dezembro de 

2019, revogando expressamente a Portaria n 1.428/2018 e dispondo sobre “a oferta 

de carga horária na modalidade de Ensino a Distância – EaD em cursos de 

graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior – IES 

pertencentes ao Sistema Federal de Ensino”.  

A partir da publicação da referida portaria, ocorrida no DOU de 11 de 

dezembro de 2019, as instituições de educação superior integrantes do sistema 

federal de ensino poderão introduzir, em seus cursos presenciais, até 40% (quarenta 

por cento) de sua carga horária total em atividades na modalidade de educação a 

distância – EAD.  

Diversamente do contido na norma ora revogada, a possibilidade de 

oferta de parte da carga horária em EAD abrange todos os cursos de graduação 

presenciais, inclusiva das áreas de saúde e engenharias, exceto o curso de 

Medicina.  

Releva destacar que não há qualquer exigência regulatória para a 

aplicação de parte da carga horária dos cursos de graduação em EAD, bastando, 

para sua efetivação, a condição de regularidade formal da atuação da instituição e 

da oferta do curso de graduação, não sendo exigido, para tal oferta, o 

credenciamento específico para atuação em EAD.  

Evidentemente, a oferta de carga horária em EAD nos cursos presenciais 

deverá obedecer aos ditames da Portaria n° 2.117/2019, bem como ao disposto no 

contexto regulatório vigente, com especial atenção para as Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCN aplicáveis a cada curso individualmente.  

Também é necessário registrar que a oferta de carga horária em EAD nos 

cursos de graduação presenciais não é obrigatória e, no caso das IES que optem 



 
 

por adotar tal possibilidade, ela não precisa, necessariamente, ser necessariamente 

aplicada de forma linear.  

Assim, o percentual de 40% é um limite, podendo, conforme a proposta 

metodológica da IES e a natureza de cada curso de graduação, haver a adoção de 

percentuais distintos para cada curso ou grupo de cursos, desde que, 

evidentemente, observado o limite fixado pela portaria em comento.  

Fixadas tais premissas, passamos, então, a entender a sistemática a ser 

observada para a regular oferta de carga horária em EAD nos cursos de graduação 

presenciais, sempre limitada, repita-se, a 40% da carga horária total do curso e 

respeitadas as respectivas DCNs.  

Um aspecto fundamental a considerar é que não basta decidir, 

simplesmente, aplicar parte da carga horária em EAD, sendo necessário, 

primeiramente, adequar os documentos institucionais (PDI e PPC) à oferta 

pretendida, sobretudo nos aspectos ligados às políticas institucionais para o ensino 

de graduação e para a educação a distância.  

É necessário adequar o PPC do curso de graduação à oferta pretendida, 

porquanto deverão ser inseridas, de forma absolutamente clara, na matriz curricular, 

o percentual de carga horária a distância a ser ofertada, bem como a indicação das 

metodologias a serem utilizadas, devendo essas informações, além de estarem 

presentes no PPC, ser indicadas nos formulários eletrônicos pertinentes por ocasião 

dos pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

curso.  

Eventuais atividades extracurriculares que sejam ofertadas na modalidade 

de educação a distância, serão computadas para fins de aferição do limite de 40% 

permitido, nesta modalidade, nos cursos de graduação presenciais.  

No caso dos pedidos de autorização de cursos presenciais com previsão 

de oferta de carga horária em EAD, não se aplica a possibilidade de dispensa de 

avaliação in loco.  



 
 

No caso de instituições detentoras de prerrogativas de autonomia 

universitária, é possível a abertura, por ato interna corporis, de cursos de graduação 

presenciais com parte da carga horária em EAD, desde que este percentual seja 

devidamente registrado quando a criação do curso for informada à SERES/MEC.  

Outro registro importante é que a oferta de parte da carga horária em 

EAD nos cursos presenciais não desobriga a IES ofertante de cumprir o disposto no 

artigo 47 da LDB, segundo o qual o ano letivo regular deve ser composto por, no 

mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, não computados os dias destinados 

à realização de exames finais, quando previstos.  

Cursos presenciais somente podem ser ofertados no endereço constante 

de seu ato autorizativo, sendo evidente, portanto, que todas as atividades 

pedagógicas presenciais dos cursos presenciais que ofertem parte de sua carga 

horária na modalidade EAD devem, necessariamente, ser realizadas no referido 

endereço.  

Não se admite, portanto, a oferta de cursos presenciais, em qualquer 

hipótese, nos endereços dos polos de educação a distância!  

Para a regular oferta de carga horária a distância em cursos presenciais, 

devem ser incluídos métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o 

uso integrado de Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC – para a 

realização dos objetivos pedagógicos, assim como material didático específico e a 

mediação de docentes, tutores e profissionais da educação com formação e 

qualificação em nível compatível com o previsto no PPC e no plano de ensino de 

cada disciplina, devendo o PPC detalhar, de forma clara, a forma de integralização 

da carga horária das disciplinas ofertadas parcial ou integralmente a distância, 

devendo o respectivo plano de ensino descrever as atividades realizadas.  

Considerando que a adoção da oferta de parte da carga horária dos 

cursos presenciais em EAD, observando os ditames da legislação consumerista, é 

dado relativo às características do serviço contratado, esta condição deve ser 

amplamente informada aos alunos matriculados, no período letivo anterior à sua 



 
 

oferta, bem como claramente divulgada nos processos seletivos, com identificação, 

objetiva, dos conteúdos, disciplinas, metodologias e formas de avaliação.  

É certo, ainda, que, no caso dos cursos já em funcionamento, a 

introdução da carga horária em educação a distância somente poderá ocorrer em 

período letivo posterior à alteração do PPC, que deve ocorrer observando o 

procedimento previsto no regramento interno de cada instituição de educação 

superior, bem como deve, por respeito à legislação consumerista, ser aprovado em 

ocasião anterior à renovação da matrícula dos estudantes para o período letivo em 

que se pretenda implantar a alteração.  

Incumbe às instituições de educação superior informar no cadastro e-

MEC a oferta de carga horária em EAD em seus cursos de graduação presenciais 

que venham a ser autorizados e para aqueles já em funcionamento, desde que seu 

PPC já tenha sido alterado, atendendo aos termos contidos na Portaria n° 

2.117/2019.  

Independentemente do percentual de carga horária em EAD a ser 

ofertado nos cursos de graduação presenciais, será aplicado, em fase de Parecer 

Final nos processos regulatórios, o padrão decisório semelhante àquele aplicado 

nos cursos ofertados em EAD, passando, com isso, a ser considerados essenciais, 

não podendo obter conceito inferior a 3, os seguintes indicadores de qualidade:  

I - Metodologia;  

II - Atividades de tutoria;  

III - Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA; e  

IV - Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC.  

Caso desatendido este padrão, ocorrerá o indeferimento do pedido de 

autorização de curso, e, nos casos de pedidos de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento, ocorrerá a determinação de celebração de Protocolo de 

Compromisso, nos termos e condições das normas vigentes.  



 
 

Não será possível alterar o PPC do curso, durante a tramitação do 

processo regulatório, depois de realizada a avaliação in loco, independentemente do 

resultado desta fase processual.  

Deverá a SERES/MEC, em até 60 (sessenta) dias, disponibilizar, no 

sistema e-MEC, as funcionalidades necessárias para a efetiva implementação do 

contido na Portaria n° 2.117/2019, depois do que os processos regulatórios dos 

cursos presenciais com previsão de oferta de carga horária em EAD, desde que 

protocolados antes da edição da referida portaria, terão tramitação prioritária, haja 

vista a paralização de sua tramitação até o presente momento.  

Desse modo, essas são as orientações decorrentes da análise do 

conteúdo da Portaria n° 2.117/2019, cuja leitura atenta é recomendada!  

 

Gustavo Monteiro Fagundes 


