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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO MINISTRO
RETIFICAÇÃO
O Item 3 do Anexo I da Portaria Normativa MEC nº 24, de 21 de
dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 22 de dezembro
de 2017, Seção 1, página 41, bem como a Retificação publicada no Diário Oficial da
União de 26 de dezembro de 2017, Seção 1, página 785, que dispõe sobre o
Calendário de Processos Regulatórios de 2018, passa a vigorar conforme segue,
permanecendo inalteradas as demais disposições:
Onde se lê: "De 8 de janeiro a 9 de fevereiro",
Leia-se: "De 1º de fevereiro a 3 de abril"; e
Onde se lê: "Até 8 de janeiro do ano seguinte",
Leia-se: "Até 1º de março do ano seguinte".
(Publicada no DOU nº 43, segunda-feira, 5 de março de 2018, Seção 1, página 18)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo
código 00012018030500018

ANEXO I
Ato Regulatório

Período de protocolo

(Presencial e educação a do
distância )

pedido

no

Parecer Final / Secretaria

Sistema e-MEC
Previsão

Condicionalidades ao
Processo
-

Sem

diligências

instauradas;
1 - Autorização de curso em
processo não vinculado a De 1o a 15 de abril
credenciamento de IES

-

Ausência

de

Até 30 de junho (processos com sobrestamento;
dispensa de visita)

- Sem ocorrência de
recursos/impugnações
no fluxo processual;
-

Denominação

de

curso consolidada no
sistema regulatório;
-

Manifestação

do

conselho profissional,
quando pertinente; e
- Avaliação realizada
e resultado satisfatório
em

todas

as

dimensões (com visita
de avaliação in loco).
Até 30 de junho do ano seguinte
(processos com visita de avaliação
in loco)
De 1º a 15 de Até 30 de dezembro (processos
outubro

com dispensa de visita)
Até 30 de outubro do ano seguinte
(processos com visita de avaliação
in loco)

2 - Reconhecimento de De 1º de fevereiro a
curso

1º de março

Até 1º de março do ano seguinte

De 1º a 31 de agosto Até 31 de julho do ano seguinte
3 - Credenciamento de IES,
credenciamento
centro

como
universitário,

credenciamento de campus
fora de sede e autorização*
de

curso

em

processo

De 1º de fevereiro a Até 1º de março do ano seguinte
3 de abril

vinculado a credenciamento
de IES
4 - Recredenciamento de
IES

De 1º a 31 de julho

Até 31 de julho do ano seguinte

*As autorizações de curso vinculadas a processos de credenciamento aguardarão a conclusão
destes para que possam ser finalizados.
ANEXO II
Aditamentos
Período de protocolo do Parecer

Ato Regulatório

Final

/

pedido no Sistema e-MEC Secretaria
Previsão

Condicionalidades

ao

Processo
- Atendidos todos critérios da
normativa vigente;

Unificação de mantidas

Protocolo aberto o ano todo

Seis meses após o
protocolo do processo

- Sem diligências instauradas;
-

Sem

ocorrência

recursos/impugnações

de
no

fluxo processual; e
- Ausência de sobrestamento.
Mudança de local de oferta
de

curso,

alteração

de

denominação de curso e Protocolo aberto o ano todo
desativação voluntária de

Seis meses após o
protocolo

cursos
Descredenciamento
Voluntário de Instituições*
Aumento de vagas*

Protocolo aberto o ano todo
De 1º a 15 de março

12 meses após o
protocolo do processo
Até 30 de setembro

* Inexistente a funcionalidade no Sistema e-MEC. Os pedidos deverão ser protocolados por meio
de ofício remetido à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES
Publicada no DOU nº 245, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017, Seção 1, páginas 40/41)

