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Alterações de Menor Relevância – Perfil PI 
 

Acesso ao Sistema 

O Procurador Institucional previamente cadastrado no e-MEC deverá acessar o endereço 

http://emec.mec.gov.br/ies, informar seu CPF e senha e clicar no botão Entrar (Fig. 1): 

 

Ao acessar o sistema, o PI deve selecionar qual mantida será gerenciada, no caso de múltiplas. Quando o PI 

gerencia uma única mantida, a opção atual é selecionada. Após a seleção, clicar no botão Autenticar (Fig. 2): 

 
Após selecionar a mantida, o PI é apresentado à tela inicial de seu perfil de acesso, que possibilita a rápida 

visualização da tramitação dos processos em andamento relacionados à IES. 

Essa tela disponibiliza as opções: 

 SISTEMA 

 CADASTRO 

 INSTITUIÇÃO 

 COMPONENTES EDUCACIONAIS 

 REGULAÇÃO  

 TAXA 

 SAIR 

http://emec.mec.gov.br/ies


Além dessas, a tela inicial inclui o botão      que permite listar os processos 

em andamento da IES e um conjunto de botões  que permitem acesso aos processos que 

necessitam de ações do PI. 

 

Cadastro e-MEC 

Cadastro eletrônico de consulta pública pela internet, base de dados oficial e única de informações 

relativas às instituições e cursos de educação superior pertencentes ao Sistema Nacional de 

Educação Superior Brasileiro. 

O menu CADASTRO na tela inicial do sistema e-MEC traz as seguintes opções: 

 Alterações de Menor Relevância 

 Dados da Mantenedora 

 Dados da Mantida 

 Dados de Cursos de Especialização 

 

 

 

A opção “Alterações de Menor Relevância” carrega a tela com a lista de cursos da IES e possibilita 

a atualização de algumas informações relacionadas aos cursos da IES. 

O sistema possibilita a aplicação de filtros para a apresentação da lista de cursos da IES. 

     Nome PI 

     Nome PI 



É possível filtrar a lista de cursos pela denominação ou código, pelo município de funcionamento 

e/ou pela situação de funcionamento. 

 

Alerta!  

Atualmente as opções de filtro são aplicadas apenas nos itens da primeira tela da lista de 

curso. Ao selecionar a próxima tela as opções de filtro são perdidas. 

 

Tela a partir da opção Alterações de Menor Relevância da IES exemplo, sem a 

aplicação de filtros 

 

 

Exibe o 

endereço de 

oferta do 

curso 



 

Filtro pelo Nome do Curso ou pelo Código do Curso 

Utilizando a opção de filtro Selecione... pelo Código do Curso ou pelo Nome do Curso é necessário 

digitar a denominação ou parte da denominação do curso ou o código do curso desejado no campo 

apropriado. A seguir será necessário clicar na opção Pesquisar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Clique em 

Pesquisar! 

 

Selecione o filtro 

pela denominação 

ou código do curso 

 

Insira o nome ou o código do 

curso de acordo com a opção 

de filtro selecionada 

 



 

Filtro pelo município de oferta do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite filtro pelo 

município de 

funcionamento do 

curso 

 

Clique em 

Pesquisar! 

 



Filtro pela Situação de Funcionamento do curso 

 

Atualmente, nas Informações de Menor Relevância, o  sistema e-MEC permite atualizar: 

  

• Carga horária

• Remanejamento de 
vagas entre turno

Dados do curso

• Nome

• CPF

• e-mail

• Telefone

Dados do 
coordenador de curso • Nome

• CPF

• RG

• e-mail

• Telefone

Dados do diretor e 
dirigente

Possibilita filtro pela 

situação dos cursos: Em 

Atividade, Em Extinção, 

Extinto e Sub Judice 

em atividade 

em extinção 

extinto 

minação ou código do 

curso 

 

Clique em 

Pesquisar! 

 



Atualização das informações de Menor Relevância do curso 

 

É possível alterar a carga horária do curso, respeitando o mínimo definido nas diretrizes curriculares 

do curso, bem como remanejar vagas entre turnos, desde que seja respeitado o número total de 

vagas autorizadas. 

Atenção! 

 O sistema e-MEC não habilita as funções para alteração do número “Vagas Totais 

Anuais” e da “Situação de Funcionamento” do curso. Para as instituições sem 

autonomia universitária essas alterações devem tramitar como aditamento ao ato 

autorizativo. Esses processos ainda não tramitam pelo e-MEC. 

 As instituições com autonomia universitária também não possuem essas 

funcionalidades habilitadas e devem solicitar por demanda a atualização dessas 

informações mediante a apresentação do ato da IES. 

Clique para 

alterar os dados 

do curso 

 



Tela para alterações de menor relevância de cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insira a carga horária do curso 

Distribua as vagas anuais autorizadas nos 

turnos de funcionamento do curso. 



Tela para alterações de menor relevância de cursos, com opções para a 

periodicidade do curso 

 

 

A Data de Início de funcionamento não é obrigatória para o cadastro do curso, deverá ser 

atualizada pelo PI assim que a primeira turma tiver iniciado a sua oferta efetiva. Uma vez inserida a 

data não poderá ser modificada.  

Em caso de necessidade de alteração, deverá ser encaminhada demanda com a solicitação e 

justificativa para alteração. A nova data deverá ser compatível com o ato regulatório de criação do 

curso. 

 

 

 

 



 

Atualização dos dados do coordenador do curso 

 

 Será apresentada uma tela para a atualização dos seguintes dados do coordenador: 

 CPF 

 Nome 

 E-mail 

 Telefone 

Clique para 

inserir/atualizar 

os dados do 

coordenador do 

curso. 

 



 

 

Visualização do endereço de funcionamento do curso 

 

000.000.000-00 

Clique para 

visualizar o 

endereço de 

funcionamento 

do curso 

 



Tela para visualização do local de funcionamento do curso. 

 

A alteração do local de oferta dos cursos também deve tramitar como aditamento ao ato 

autorizativo em instituições sem autonomia universitária ou para os cursos de Direito, Psicologia, 

Odontologia e Medicina de qualquer instituição. Os processos de aditamento para alteração do 

local de oferta de funcionamento tramitam por meio do sistema e-MEC. A funcionalidade para 

atualização do local de oferta não está disponível para as instituições com autonomia universitária.  

A atualização é feita por demanda mediante apresentação do ato da IES. 


