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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015
Estabelece os procedimentos para o cumprimento da Instrução
Normativa nº 1, de 16 de maio de 2014, da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação.
A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da
atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de
agosto de 2013, e tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria
Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da
Educação, bem como a Resolução nº 2, de 12 de fevereiro de 2014, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação - CES/CNE, a Instrução Normativa nº 1, de 16 de maio de 2014, e a
Instrução Normativa nº 4, de 28 de agosto de 2014, ambas da Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior, resolve:
Art. 1º Decorrido o prazo previsto no Art. 1º da Instrução Normativa nº 4, de 28 de agosto de
2014, da SERES, serão considerados irregulares os cursos de pós-graduação lato sensu não inscritos, de
forma tempestiva, no Cadastro Nacional de Cursos de
Especialização que apresentarem, cumulativamente, as seguintes características:
I. ofertados, na modalidade presencial ou à distância, por instituições de educação superior
(IES) credenciadas no Sistema Federal de Ensino; e
II. ofertados a partir de janeiro de 2012 e vigentes até 2 de março de 2015;
Art. 2º As IES do Sistema Federal de Ensino deverão, a partir da publicação desta Instrução
Normativa, inscrever, no Cadastro Nacional de Cursos de Especialização, os cursos de pós-graduação lato
sensu (especialização) ofertados a partir de 2 de março de 2015.
§ 1° As IES deverão inscrever os novos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) no
Cadastro Nacional de Cursos de Especialização em até 60 (sessenta) dias a contar do início da oferta,
definido esse pelo início efetivo das aulas, e dentro do ano corrente.
§ 2º As IES deverão informar o encerramento dos cursos de pós-graduação lato sensu
(especialização) no Cadastro Nacional de Cursos de Especialização em até 60 (sessenta) dias a contar do
encerramento da oferta.

§ 3º As IES poderão, a qualquer momento, realizar atualizações nos dados dos cursos já
inscritos no Cadastro Nacional de Cursos de Especialização.
Art. 3º Fica determinado que somente as IES do Sistema Federal de Ensino estarão vinculadas
aos termos e obrigações previstos na Instrução Normativa nº 1, de 16 de maio de 2014, na Instrução
Normativa nº 4, de 28 de agosto de 2014, e na presente Instrução Normativa, todas da SERES.
Parágrafo único. As Escolas de Governo que ofertam cursos de pós-graduação lato sensu
deverão obedecer a ato normativo próprio, que será editado e publicado em momento oportuno pela
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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