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O mundo mudou ...

Os tempos contemporâneos se caracterizam 
pela radicalidade e rapidez nas transformações. 

O mercado de trabalho já não é o mesmo. 

A informação está plenamente disponível, 
instantânea e gratuita. 



O mundo mudou ...

Caminhamos em direção a um cenário de 
educação permanente ao longo de toda a vida.



O mundo mudou ...
O saber aprender passa a ser a chave principal 
para enfrentar o desconhecido, que caracteriza 
o período que vivenciamos.



O mundo mudou ...

Novas oportunidades para profissões, com nomes que 
muitas vezes ainda não existem.

Globalização

Tendências 
Sociais 

Tecnologia
Novos 

Negócios
Envelhecimento da 

População



NECESSÁRIO E IMPORTANTE GERIR 
ESSE PROCESSO DE EVOLUÇÃO NAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FORMAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS.



Por onde começar



“Se o mundo não é mais o mesmo, se as demandas da
sociedade se alteraram e se os educandos e seus
propósitos são diferentes, não há motivos para
imaginarmos que os cursos, em seus formatos e em
seus conteúdos, devam permanecer inalterados.

Eles se adaptarão ao novo contexto, alguns mais
rapidamente, outros com algum atraso, mas, nada
permanecerá imune às inevitáveis e aceleradas
transformações”.

MOTA, Ronaldo



 LDB/1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

 Decreto nº 9.235/2017 - Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 
supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de 
graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino

 Decreto nº 9.057/2017 - Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. (EAD). PORTARIA 
NORMATIVA Nº 11, DE 20 DE JUNHO DE 2017(*) Estabelece normas para o 
credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância.

 Resolução CNE/CES n° 001/2018 Estabelece diretrizes e normas para a oferta
dos cursos de pós-graduação lato sensu (Parecer CES/CNE n° 146/2018)

 Resolução nº 002/2018 - Institui diretrizes da educação para o voluntariado na Ed.
Básica e Superior.

 Resolução CNE/CES nº 007/18 - Estabelece as Diretrizes para a Extensão na
Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que
aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 (Parecer CNE/CES nº 608/2018)

Novo Marco Regulatório
Oportunidades nas ofertas do Ensino Superior



 LDB/1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.



LDB/1996.  Art. 3º, incisos X e XI.

O ensino ser ministrado com base nos princípios: 
 valorização da experiência extraescolar;

 vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais.

Possibilita  a abreviação da duração do curso em decorrência do 
aproveitamento de estudos e dos procedimentos de avaliação e validação de 
conhecimentos construídos em realidades concretas, inclusive no mundo do 

trabalho.



LDB/1996.  Art. 47, § 2º

“Os estudantes que tenham extraordinário aproveitamento nos 
estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de 
avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, 
poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as 
normas dos sistemas de ensino”.



LDB/1996.  Art. 43, inclusão do inciso VII (2015)

Art. 43 – Finalidades da Educação Superior

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da
educação básica, mediante a formação e a capacitação de
profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o
desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois
níveis escolares.



 Decreto nº 9.235/2017 
Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e
avaliação das instituições de educação superior e dos cursos
superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal
de ensino



 Decreto nº 9.235/2017 

Credenciamento de Instituições exclusivamente para oferta de cursos a 
distância ou para ambas as modalidades.

O contexto de “comissão única” . A unificação das comissões poderá atribuir 
maior celeridade ao processo e onerar menos as instituições. 

Prerrogativa para expedição de diplomas. As faculdades com CI máximo 
nas duas últimas avaliações, que ofertem pelo menos um curso de pós-
graduação stricto sensu

Centros Universitários poderão solicitar 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.



Processo de transferência de mantença foi simplificado e será feito mediante 
comunicado ao Ministério de Educação, no prazo de sessenta dias após a 
assinatura do instrumento jurídico que formaliza a transferência, com a devida 
instrução documental, o termo de responsabilidade assinado pelos 
representantes legais das mantenedoras adquirente e cedente

A alteração de endereço de oferta de curso presencial será realizada em ato 
próprio da IES, devendo ser informada à SERES/MEC para fins de 
atualização cadastral.

 Decreto nº 9.235/2017 



Novas Habilidades. 
Novos 

Conhecimentos. 
Novas Relações de 
Empregos, Novas 

Profissões. 

Mudanças.



Revolução Digital: flexibilidade, criatividade, informação, comunicação, 
responsabilidade, empreendedorismo, sociabilização e tecnologia. DÚVIDA. 
COMPLEXIDADE. 

Século  da incerteza e da abordagem interdisciplinar. 

Inserção na era do conhecimento e na incorporação das inovações 
científicas e tecnológicas no processo de aprender a aprender, 
considerando a sustentabilidade, a inclusão e a diversidade. 

A busca por menos informação e mais conhecimento  e educação. 

Mais Competência Humana.

Mudanças.



Mudanças.
MUDANÇA SITUAÇÃO

A redução do emprego é uma 
tendência evidente.

Automação de inúmeros 
processos de produção de 

bens e serviços.

A sustentação da carreira e do 
mercado de trabalho pautada 

na tecnologia.

Competência Humana

DCNs

Tempo de Integralização 
curricular para certificar

Horários

TCC  Individual

Áreas não conversam

Competência Técnica



A passagem...

CURRÍCULO 
ATUALCURRÍCULOS

ANTERIORES

4 e  2 CRÉDITOS
DISCIPLINAS

TCC
TCE

INTEGRALIZAÇÃO DE 
CARGA HORÁRIA

3 CRÉDITOS
UNIDADES 

CURRICULARES 
COMUNS

PIM 
INTEGRALIZAÇÃO 

HORA RELÓGIO
NANO 

CERTIFICAÇOES

CURRÍCULO 
ATUAL

Estamos 
construindo 

...



SISTEMAS  
INFORMAÇÃO

MÓD.  1 +2 + 3 
ANALISTA  E 

DESENVOLVEDOR 
DE SISTEMAS 

MÓD. 4+ 5 
ANALISTA DE 

DADOS

MÓD. 6
ANALISTA DE 

QUALIDADE DE  
SOFTWARE

DESIGN MÓD. 1+2 +3
DESIGNER JÚNIOR

MÓD. 4
DESIGNER DE 
EMBALAGENS

MÓD. 5
MOTION GRAPHIC 

DESIGNER

MÓD. 6
UX DESIGNER

ADMINISTRAÇÃO

MÓD. 1+2 
ASSISTENTE EM 

GESTÃO 
EMPRESARIAL

MÓD. 3+4
ANALISTA DE 
NEGÓCIOS

MÓD.  5
ANALISTA DE GESTÃO 

DE PROJETOS

MÓD. 6+7 
ANALISTA DE 
AVALIAÇÃO E 

DESEMPENHO 
EMPRESARIAL

CERTIFICAÇÕES



Decreto nº 9.057/2017



Decreto nº 9.057/2017 
Avaliação in loco
Ocorrerão apenas na sede da instituição, sem a necessidade de verificação dos polos.

Atividades presenciais
Tutorias, avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos
realizadas conforme previsão nos PPC e nos PDIs, podendo ocorrer em ambientes profissionais,
como empresas, clínicas e hospitais, laboratórios, indústrias, hotéis, etc.

Polos
O quantitativo anual de polos a serem criados foi definido como bônus regulatório com base nos
resultados de avaliação institucional. As IES credenciadas para a oferta de cursos superiores a
distância poderão criar polos EaD por ato próprio, observando os quantitativos máximos definidos
na Portaria 11/2017.

Parcerias
A oferta de cursos superiores a distância admitirá regime de parceria entre a IES credenciada
para educação a distância e outras pessoas jurídicas, preferencialmente em instalações da
instituição de ensino.



Decreto nº 9.057/2017 

Pós-Graduação
Ficam automaticamente credenciadas para oferta de cursos de graduação na modalidade
a distância, sem pedido de novo credenciamento ou aditamento, todas as instituições que
possuem credenciamento para ofertar cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade
a distância.
Os cursos de pós graduação lato sensu na modalidade a distância poderão ter as
atividades presenciais realizadas em locais distintos da sede ou dos polos de educação a
distância.

Credenciamento exclusivo para EaD
Credenciamento de instituição de ensino superior exclusivamente para oferta de cursos de
graduação e de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância.

Avaliação do INEP
As visitas se concentrarão na sede da instituição e não mais em seus polos.



Resolução CES/CNE n° 1/2018
(Parecer CES/CNE n° 146/2018)



Resolução CES/CNE n° 1/2018
(Parecer CES/CNE n° 146/2018)

- Reitera a exigência contida na LDB acerca do requisito para acesso aos 
mesmos - diploma obtido em curso de graduação

- Ressurgimento do chamado “credenciamento específico” . Escola de 
Governo, Instituições que desenvolvam pesquisa científica ou tecnológica, 
de reconhecida qualidade, Instituições relacionadas ao mundo do trabalho 
de reconhecida qualidade, mediante credenciamento exclusivo concedido 
pelo CNE

- A oferta institucional de cursos de especialização fica sujeita, no seu 
conjunto, à regulação, à avaliação e à supervisão dos órgãos competentes.



Resolução CES/CNE n° 1/2018
(Parecer CES/CNE n° 146/2018)

Art. 7º - Para cada curso de especialização será previsto Projeto
Pedagógico de Curso (PPC), constituído, dentre outros, pelos
seguintes componentes:

I - matriz curricular, com a carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) 
horas, contendo disciplinas ou atividades de aprendizagem com efetiva 
interação no processo educacional, com o respectivo plano de curso, que 
contenha objetivos, programa, metodologias de ensino-aprendizagem, 
previsão de trabalhos discentes, avaliação e bibliografia;

Evidente, portanto, a exclusão do trabalho de conclusão de curso, por 
falta de expressa exigência legal, como havia na agora revogada Resolução 
CES/CNE n° 1/2007.



Resolução CES/CNE n° 1/2018
(Parecer CES/CNE n° 146/2018)

Art. 7º - Para cada curso de especialização será previsto Projeto
Pedagógico de Curso (PPC), constituído, dentre outros, pelos
seguintes componentes:

II - composição do corpo docente, devidamente qualificado;

III - processos de avaliação da aprendizagem dos estudantes;

Parágrafo único. Quando o curso de especialização tiver como objetivo a
formação de professores, deverá ser observado o disposto na legislação
específica.



Resolução CES/CNE n° 1/2018
(Parecer CES/CNE n° 146/2018)

Art. 8º - Os certificados de conclusão de cursos de
especialização devem ser acompanhados dos respectivos
históricos escolares, nos quais devem constar, obrigatória e
explicitamente:

I - ato legal de credenciamento da instituição;

II - identificação do curso, período de realização, duração total, especificação 
da carga horária de cada atividade acadêmica;

III - elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua 
respectiva titulação.



Resolução CES/CNE n° 1/2018
(Parecer CES/CNE n° 146/2018)

Os certificados de conclusão de curso de especialização devem ser
obrigatoriamente registrados pelas instituições devidamente credenciadas e
que efetivamente ministraram o curso.

Os certificados dos cursos ofertados por meio de convênio ou parceria entre
instituições credenciadas serão registrados por ambas, com referência ao
instrumento por elas celebrado.

Os certificados previstos neste artigo, observados os dispositivos desta
Resolução, terão validade nacional.

Os certificados obtidos em cursos de especialização não equivalem a
certificados de especialidade.



Resolução CES/CNE n° 1/2018
(Parecer CES/CNE n° 146/2018)

Redução do quantitativo de docentes portadores de titulação em 
nível de pós-graduação stricto sensu passa a ser de 30%

“Art. 9º - O corpo docente do curso de especialização será constituído por,
no mínimo, 30% (trinta por cento) de portadores de título de pós-graduação
stricto sensu, cujos títulos tenham sido obtidos em programas de pós-
graduação stricto sensu devidamente reconhecidos pelo poder público, ou
revalidados, nos termos da legislação pertinente.”



Resolução CES/CNE n° 1/2018
(Parecer CES/CNE n° 146/2018)

Fica prevista a possibilidade de conversão em certificado de 
especialização dos créditos ou disciplinas cursados em 

programas de pós-graduação stricto sensu para os alunos que 
não concluam dissertação ou tese, desde que previsto no 
regulamento dos respectivos programas e observado o 
regramento trazido pela Resolução CES/CNE n° 1/2018:

“Art. 10. As instituições que mantêm cursos regulares em programas de
stricto sensu poderão converter em certificado de especialização os créditos
de disciplinas cursadas aos estudantes que não concluírem dissertação de
mestrado ou tese de doutorado, desde que tal previsão conste do
regulamento dos respectivos programas institucionais e que sejam
observadas as exigências desta Resolução para a certificação.”



Resolução CES/CNE n° 1/2018
(Parecer CES/CNE n° 146/2018)

O artigo 11, prevê a equivalência, atendidas no que couber a 
Resolução CES/CNE n° 1/2018, dos cursos realizados no sistema 

militar, ministrados exclusivamente para integrantes da 
respectiva corporação:

“Art. 11. Os estudos realizados no sistema de ensino militar, conforme a
Portaria Interministerial nº 1, de 26 de agosto de 2015, ministrados
exclusivamente para integrantes da respectiva corporação, serão
considerados equivalentes a curso de especialização desde que atendam,
no que couber, aos requisitos previstos nos dispositivos desta Resolução.”



Resolução CES/CNE n° 1/2018
(Parecer CES/CNE n° 146/2018)

Regra de transição - os cursos em oferta regular, já iniciados ou 
cujo edital já tenha sido publicado antes de sua vigência, poderão 

concluir as turmas abrangidas pela regra de transição até sua 
conclusão, conforme os projetos pedagógicos vigentes.

“Art. 12. Os cursos de especialização oferecidos com fundamento na
Resolução CNE/CES nº 1, de 2007, ou na Resolução CNE/CES nº 7, de
2011, iniciados ou cujos editais já tenham sido publicados antes da vigência
desta Resolução, poderão funcionar regularmente até a conclusão das
respectivas turmas, nos termos de seu PPC.”
.”



PG ~ Um Novo Modelo



A Regulamentação da Extensão na 
Educação Superior Brasileira

RESOLUÇÃO Nº 007/18.
PARECER CNE/CES Nº: 608/2018



As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 
10% (dez por cento) do total da carga horária curricular 

estudantil dos cursos de graduação, presencial e a 
distância, as quais deverão fazer parte da matriz 

curricular dos cursos.
Presenciais e a Distância



PRAZOS E PREVISÃO DE 
CUMPRIMENTO

3 (três) anos, a contar da data de 
homologação do PARECER CNE/CES Nº: 
608/2018 (17.12.18), para a implantação 

das diretrizes.



Atualização dos Documentos Institucionais

Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI)

Projeto Político Institucional 
(PPI) 

Projetos Pedagógicos dos 
Cursos (PPCs)

Documentos Normativos



Registro, Acompanhamento e
Avaliação

Oportunidades 
da Regulamentação

Programas
Projetos 

Cursos e oficinas 
Eventos 

Prestação de serviços



Oportunidades

Cumprimento integral das cargas horárias totais dos cursos 
(aula 50m).

 Mobilidade interinstitucional de estudantes e 
docentes/parcerias institucionais 

 Interação das IES com o mundo do trabalho.

 Desenvolvimento de Projetos Integradores 
Multiprofissionais e Interinstitucionais

 Participação em Programas de Natureza Governamental



O futuro será  ainda  mais global, modular e flexível. 

Recomenda-se que as instituições de ensino se organizem a 
partir desses princípios. 

A linhas divisórias estarão bem menos demarcadas entre os 
diferentes países, entre as diferentes instituições de ensino, 
entre a educação on-line e a presencial e entre a educação 
formal e a não formal.

Mas não esquecemos que :
O futuro se constrói com bases nos alicerces do que 
somos hoje. 



Muito Obrigada!


