SIC Nº 01/2019.
Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2019.

Retornamos de nosso recesso de final de ano formulando votos de que tenhamos todos um bom 2019.
Poucas notícias, ainda, sobre o Ministério da Educação. Listamos abaixo:
❖ A Calendário Anual do MEC.
Aguardemos a norma sobre renovação de reconhecimento de ofício.
❖ A Portaria que aumenta de 20% para 40% a possibilidade de utilização de EAD em cursos presenciais.
A possibilidade da utilização de 40% da carga horária é restrita a exigências de conceitos
estabelecidos em no mínimo 4.
❖ A nova estrutura regimental do MEC.
As maiores alterações estão na extinção da SECADI, na criação da Secretaria de Alfabetização e da
Secretaria de Modalidades Especializadas, além da criação da Subsecretaria de Fomento às Escolas
Cívico-Militares no âmbito da Secretaria de Educação Básica.
❖ A alteração da LDB com a inclusão do art. 7º-A, tratando de compensação por faltas, à vista de
proibição religiosa às atividades escolares presenciais.

PORTARIA Nº 1.421, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
Estabelece o calendário anual de abertura do protocolo de ingresso de processos regulatórios no Sistema
e-MEC em 2019
PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância
em cursos de graduação presencial
DECRETO Nº 9.465, DE 2 DE JANEIRO DE 2019
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de
Confiança do Ministério da Educação, remaneja cargos em comissão e funções de confiança e transforma
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Comissionadas do
Poder Executivo - FCPE.

LEI Nº 13.796, DE 3 DE JANEIRO DE 2019
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a
aulas realizadas em dia de guarda religiosa

Você pode acessar os textos completos da legislação em Legisle - Sistema de Informação em Administração
de Ensino.

Acesse o site da CONSAE para informar-se sobre os cursos previstos para 2019.

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