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Contexto

• Regulamenta a LDB acerca do exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação da educação superior

• Atualiza o Decreto nº 5.773/2006, que fez a conexão entre os resultados
da avaliação e a regulação (decreto-ponte)

• Revisão do marco regulatório da educação superior: estratégia 12.19 do
PNE (ênfase na melhoria de prazos e qualidade da decisão do MEC)

• Elaboração com a participação de diversos atores (Seres, Inep, Setec,
Sesu, CNE, Capes, Conaes e CC-Pares) e contribuições das
associações de instituições de educação superior ao longo de 2016 e
2017



Objetivos

• Aperfeiçoar os procedimentos e desburocratizar fluxos

• Reduzir o tempo de análise e o estoque de processos

• Aprimorar a qualidade da atuação regulatória do MEC



Principais aspectos

• Mesmo tratamento regulatório para processos de IES e cursos 
presenciais e a distância

• Revoga os Decretos 5.773/2006, 5.786/2006, 6.303/2007 e 8.754/2016

• Atualiza e define melhor as competências dos diversos órgãos e atores 
envolvidos

• Regras gerais. Portarias Normativas refinam a regulação, supervisão e 
a avaliação da educação superior



Principais aspectos

• Calendário regulatório anual

• Aumento dos atos processados como atualizações cadastrais

• Conceitos satisfatórios em cada uma das dimensões e não apenas o 
conceito global

• Requisitos para credenciamento de centros universitários e de 
universidades e manutenção desses requisitos para o respectivo 
recredenciamento



O que mudou?

• Autonomia universitária demonstrada nos processos avaliativos:

• Credenciamento prévio de IES e campus fora de sede 
Mantenedoras com todas suas IES recredenciadas com CI igual ou superior a 4 nos últimos 5 
anos
Confirmação da avaliação in loco em momento posterior

• Campus fora de sede: inclusive em Centros Universitários
CI igual ou superior a 4

• Prerrogativas de autonomia nos campi fora de sede das universidades
Observados requisitos corpo docente (1/3 – TI e titulação)

• Prerrogativa para registro dos próprios diplomas por faculdades
CI 5 em 2 avaliações e um curso de pós strictu senso



O que mudou?

• Simplificação dos procedimentos para transferência de mantença

• Protocolo de compromisso: maior transparência e eficiência em caso de conceitos 
insatisfatórios nos processos de recredenciamento, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento

• Regras para encerramento da oferta de cursos e descredenciamento de IES, 
destacando-se a responsabilidade da mantenedora e seu representante legal pelo 
acervo acadêmico e a possibilidade de transferência assistida de estudantes regulares

• Definição de fases no processo administrativo de supervisão e previsão de medidas 
cautelares e de penalidades, bem como de comutação de penalidades e de TAC

• Maior clareza nas regras sobre a avaliação, de competência do INEP
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