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PORTARIA Nº 352, DE 28 DE MAIO DE 2021 

Publica a listagem de atos 

normativos inferiores a decreto 

revisados e revoga atos 

normativos do Ministério da 

Educação - MEC. 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que 

lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo 

em vista o disposto nos arts. 7º, inciso III, 8º e 14 do Decreto nº 10.139, de 28 de 

novembro de 2019, na Portaria MEC nº 357, de 20 de março, alterada pela 

Portaria MEC nº 767, de 21 de setembro de 2020, resolve: 

Art. 1º Publicar, em cumprimento ao art. 7º, inciso III, do Decreto nº 

10.139, de 28 de novembro de 2019, a listagem de atos normativos inferiores a 

decreto revisados no âmbito do Ministério da Educação - MEC, nos termos do 

Anexo I. 

Art. 2º Revogar os atos normativos indicados no Anexo II, em 

atendimento ao disposto no art. 8º do referido decreto. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 31 de maio de 2021. 

MILTON RIBEIRO 
ANEXO I 

Ato Assunto 

Portaria MEC nº 

1.342, de 14 de 

novembro de 

2012. 

Aprova o Regimento Interno da Secretaria de Regulação 

e Supervisão da Educação Superior do Ministério da 

Educação - SERES/MEC e cria, no âmbito da SERES o 

encargo de Ouvidor. 

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, em 

conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 

2017. 

Portaria 

Normativa nº 20, 

de 21 de 

Dispõe sobre os procedimentos e o padrão decisório dos 

processos de credenciamento, recredenciamento, 

autorização, reconhecimento e renovação de 
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dezembro de 

2017. 

reconhecimento de cursos superiores bem como seus 

aditamentos, nas modalidades presencial e a distância, 

das instituições de educação superior do sistema federal 

de ensino. 

Portaria 

Normativa nº 21, 

de 21 de 

dezembro de 

2017. 

Dispõe sobre o sistema e-MEC, sistema eletrônico de fluxo 

de trabalho e gerenciamento de informações relativas 

aos processos de regulação, avaliação e supervisão da 

educação superior no sistema federal de educação, e o 

Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação 

Superior Cadastro e-MEC. 

Portaria 

Normativa nº 23, 

de 21 de 

dezembro 2017. 

Dispõe sobre os fluxos dos processos de credenciamento e 

recredenciamento de instituições de educação superior e 

de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos superiores bem como seus 

aditamentos. 

Portaria nº 315, 

de 4 de abril de 

2018. 

Dispõe sobre os procedimentos de supervisão e 

monitoramento de instituições de educação superior 

integrantes do sistema federal de ensino e de cursos 

superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, 

nas modalidades presencial e a distância. 

Portaria MEC nº 

2.117, de 6 de 

dezembro de 

2019. 

Dispõe 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. 

Portaria MEC nº 

332, de 13 de 

março de 2020. 

Dispõe sobre a alteração no prazo contido no caput do 

art. 45 da Portaria nº 315, de 4 de abril de 2018. 

ANEXO II 

Ato Assunto 

Portaria nº 1.186, de 12 de 

novembro de 2018. 

Institui a Avaliação Especial da Educação 

Superior no âmbito do Sistema Federal de 

Ensino. 

 
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

(D.O.U de 31/05/2021, nº 101, Seção 1, p.88) 

 


