
 

  

SIC Nº 05/2017. 

Belo Horizonte, 12 de abril de 2017. 

Veja aqui 13 razões pelas quais você não pode deixar de inscrever-se a pelo menos uma das sete 
edições do nosso CURSO SOBRE CONTROLE E REGISTRO ACADÊMICO DE ENSINO SUPERIOR. 

 

Mais de três meses decorreram, neste novo ano de 2017. 

Para nós, profissionais de Controle e Registro Acadêmico de Instituições de Ensino Superior, um 
SUFOCO!!! 

Normas e normas, alterações na legislação, alterações em procedimentos. UFA!!! 

Quando encerrávamos nosso segundo semestre de 2016, na expectativa do recesso de final de 
ano, as publicações no DOU vieram como uma avalanche: 

Lei nº 13.409, de 28/12/2016 

Altera a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para 
pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de 
ensino. 

Lei nº 13.415, de 16/02/2017 

Altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto 
de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral. 

http://cursosconsae.com.br/curso/103cra/


Portaria Normativa nº 22, de 13/12/2016 

Dispõe sobre normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de solicitação de 
revalidação de diplomas de graduação estrangeiros e ao reconhecimento de diplomas de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros 
de ensino superior. 

Portaria Normativa nº 23, de 20/12/2016 

Altera dispositivos da Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, para efeitos 
imediatos nos processos de cálculo e divulgação dos Indicadores de Qualidade da Educação 
Superior, a partir da edição de 2015. 

Portaria Normativa nº 25, de 21/12/2016 

Altera regras do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, para o primeiro semestre de 2017. 

Portaria Normativa nº 26, de 21/12/2016 

Estabelece o Calendário Anual de abertura do protocolo de ingresso de processos regulatórios no 
Sistema e-MEC. 

Portaria Normativa nº 01, de 03/01/2017 

Estabelece os prazos de validade para atos regulatórios de credenciamento e recredenciamento 
das Instituições de Educação Superior. 

Portaria Normativa nº 07, de 24/03/2017 

Dispõe sobre os procedimentos de monitoramento para o funcionamento dos cursos de 
graduação em Medicina em instituições de educação superior privadas, no âmbito do Programa 
Mais Médicos. 

Portaria MEC nº 389, de 24/03/2017 

Dispõe sobre o mestrado e doutorado profissional no âmbito da pós-graduação stricto sensu. 

Portaria INEP nº 69, de 25/01/2017 

Estabelece aspectos gerais de cálculo e procedimentos de divulgação, às Instituições de 
Educação Superior - IES, do Conceito ENADE, do Conceito Preliminar de Curso - CPC e do Índice 
Geral de Cursos Avaliados da Instituição - IGC, referentes ao ano de 2015. 

Nota Técnica nº 13, de 13/03/2017 - CGARCES/DIREG/SERES/SERES 



Sistematiza parâmetros e procedimentos para renovação de reconhecimento de Cursos, nas 
modalidades presencial e a distância, tomando como referência os resultados do ciclo avaliativo, 
divulgado por meio do Conceito Preliminar de Curso - CPC 2015. 

Instrução Normativa nº 01, de 23/02/2017 - SERES 

Estabelece os procedimentos e o padrão decisório para os pedidos de autorização dos cursos de 
graduação em direito ofertados por Instituições de Educação Superior - IES integrantes do 
Sistema Federal de Ensino, na modalidade presencial. 

Instrução Normativa nº 02, de 13/03/2017 - SERES 

Regulamenta o art. 15, § 2º da Portaria Normativa nº 26, de 5 de dezembro de 2012, que trata 
do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Educação 
Superior - PROIES. 

 
Saudações, 

Profª. Abigail França Ribeiro 
Diretora Geral CONSAE 
abigail@consae.com.br 

Distribuído a Assessorados da CONSAE e CONSAEJur. 
SIC – Serviço de Informação ao Cliente. 

A Legislação e Jurisprudência citadas neste SIC foram obtidas em Legisle - Sistema de Informação 

em Administração de Ensino. 
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