SIC Nº 31/2017

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2017.

PORTARIAS (NORMATIVAS?) Nos 20, 21, 22, 23 e 24, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO. NOVOS MARCOS REGULATÓRIOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR.

O Diário Oficial de hoje publicou cinco Portarias do senhor Ministro da Educação, sem indicar a expressão
“Normativa” em qualquer delas...
As Portarias revogam diversos dispositivos, conforme indicado abaixo.
Nunca vi, nunca li, nada tão confuso quanto as revogações ocorridas hoje!!!
Ao revogar a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, revogam-se todas as alterações a ela já editadas.
Pra que facilitar, se podem complicar? Será? Incompetência, com certeza. Nunca leram o Decreto nº 4176, de 28 de
março de 2002, muito menos o mais recente, nº 9191, de 1º de novembro de 2017, revogador do primeiro, há 52
dias. Não deu tempo, não é?
Por que revogar, na Portaria nº 21, alguns artigos da Portaria Normativa nº 40/2007, se ela seria revogada pelas
Portarias nos 22 e 23, ora publicadas???
Para acessar a íntegra dos documentos, acesse o LEGISLE – Sistema de Informação em Administração de Ensino:
www.legisle.com.br.
Fique atento, em nosso site, à programação de cursos já para o início de 2018: Secretaria Acadêmica Digital e Arquivo
Acadêmico, Controle e Registro Acadêmico e Processo e Registro de Certificados e Diplomas de Instituições de Ensino
Superior.

PORTARIA Nº 20, DE 21 DE dezembro DE 2017
Dispõe sobre os procedimentos e o padrão decisório dos processos de credenciamento,
recredenciamento,
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como seus aditamentos,
nas modalidades presencial e a distância, das instituições de educação superior do sistema federal de ensino.
Art. 30. ficam revogadas as seguintes normas, ressalvados os efeitos jurídicos já produzidos:
I. Portaria Normativa MEC nº 21, de 1º de dezembro de 2016 (aditamento de atos autorizativos);
II. Portaria Normativa MEC nº 20, de 13 de outubro de 2016 (redução de vagas);
III. Instrução Normativa SERES nº 4, de 31 de maio de 2013 (dispensa de visita de avaliação in loco);

IV. Instrução Normativa SERES nº 2, de 29 de julho de 2014 (padrão decisório para análise dos pedidos de
Reconhecimento de Curso); e
V. Instrução Normativa SERES nº 3, de 29 de julho de 2014 (padrão decisório para análise dos pedidos de Renovação
de Reconhecimento de Cursos).

PORTARIA 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.
Art. 33. Ficam revogados os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 61-A, 61-B, 61-C, 61-D, 61-E, 61-F, 61-G, 61-H, 64, 65, 67
e 68 e o Anexo da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 22, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre os procedimentos de supervisão e monitoramento de instituições de educação superior e de cursos
superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e a distância, integrantes do
sistema federal de ensino.
Art. 62. Ficam revogados:
I - a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010 (primeira
revogação expressa);
II - a Portaria Normativa nº 18, de 1o de agosto de 2013, e suas alterações (transferência assistida / desativação de
cursos / descredenciamento de instituições); e
III - a Portaria nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, e suas alterações (normas sobre a manutenção e guarda do
acervo/arquivo acadêmico).

PORTARIA Nº 23, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre o fluxo 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.

Art. 105. Revogam-se, ressalvados os efeitos jurídicos já produzidos,
 a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010 (segunda
revogação expressa);
 a Portaria Normativa nº 19, de 28 de setembro de 2016, que dispõe sobre procedimentos para transferência de
mantença de IES integrantes do Sistema Federal de Ensino, por meio de aditamento de atos autorizativos;
 a Portaria Normativa nº 23, de 20 de dezembro de 2016, que altera dispositivos da Portaria Normativa nº 40, de
2007, republicada em 2010, para efeitos imediatos nos processos de cálculo e divulgação dos Indicadores de
Qualidade da Educação Superior, a partir da edição de 2015;

 a Portaria Normativa nº 24, de 3 de dezembro de 2012, que altera a Portaria Normativa nº 40, de 2007,
republicada em 2010; e
 a Portaria Normativa nº 10, de 18 de maio de 2017, que altera o inciso IV do art. 57 da Portaria Normativa nº 40,
de 2007, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 24, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Estabelece o Calendário Anual de abertura do protocolo de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC em
2018.

Art. 12. Fica revogada a Portaria Normativa MEC nº 26, de 21 de dezembro de 2016.
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