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Apresentação 
 

O presente Manual se destina a orientar os Procuradores Institucionais (PI) de 

Instituições de Ensino Superior (IES) no acesso ao sistema e-MEC, para fins de 

preenchimento de processos de autorização de cursos de graduação na 

modalidade presencial. 

A autorização é o ato de entrada dos cursos de graduação no sistema federal de 

ensino superior para as instituições ou unidades que não gozam de prerrogativas 

de autonomia, caso das faculdades e dos campi fora de sede das Universidades e 

Institutos Federais.  

Os processos de autorização de curso se dividem em dois grandes grupos1 que 

obedecem a calendários distintos, conforme a sua vinculação ou não a ato de 

credenciamento de instituição: 

a) Autorização de curso em processo não vinculado a credenciamento de IES. Trata-

se de processo originado por IES já credenciada pelo MEC e em funcionamento 

regular. 

b) Autorização de curso em processo vinculado a credenciamento de IES. Refere-se 

aos casos de primeiro ato de credenciamento de IES, em que os processos 

deverão ser vinculados a pedido de autorização de pelo menos um curso, nos 

termos do Art. 67 do Decreto nº 5773/2006, e de no máximo 5 (cinco) cursos (Art. 

8º, § 1º da Portaria nº 40 de 12/12/2007). 

Respeitadas as peculiaridades de cada caso, os processos de autorização de 

curso obedecem a um mesmo trâmite básico, definido pelo Art. 29 do Decreto nº 

5773/2006: 

I - protocolo do pedido junto à Secretaria competente, instruído conforme disposto 

no art. 30 deste Decreto; 

II - análise documental pela Secretaria competente; 

III - avaliação in loco pelo INEP; e 

IV - decisão da Secretaria competente. 

As instruções deste Manual se propõem a orientar as IES na primeira etapa do 

processo, da qual necessariamente dependem as demais. Um processo mal 

instruído na fase inicial pode acarretar o indeferimento ou mesmo o simples 

                                            
1
 É possível distinguir ainda um terceiro grupo de processos para os quais a autorização do MEC é 

obrigatória, referente à criação de cursos de graduação em direito, medicina, odontologia e 
psicologia, inclusive em universidades e centros universitários. A criação desses cursos também 
ficará sujeita à manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou do 
Conselho Nacional de Saúde, conforme determinação do § 2º do Art. 28 do Decreto nº 5773/2006, 
e obedece a tramitações próprias definidas em portarias específicas. 
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arquivamento da solicitação, no que se constata sua relevância para os objetivos 

de uma instituição de ensino superior. 

Preenchimento de processo de autorização de curso 
 

Análise preliminar 

 

Antes de proceder às instruções práticas, vale a pena explorar as condições 

prévias necessárias para uma proposta bem-sucedida de curso superior.  

Para os processos de autorização não vinculados a ato de credenciamento, faz-se 

necessário observar: 

 A validade do ato de credenciamento da IES que pleiteia a oferta do curso. 

Em caso de protocolo de processo de autorização de curso por instituição 

sem ato válido de credenciamento ou recredenciamento, nem processo de 

recredenciamento em tramitação no sistema e-MEC, o processo de 

autorização será arquivado pela Secretaria. 

 Os indicadores institucionais da IES pleiteante, em específico seu Índice 

Geral de Cursos (IGC) mais recente e seu Conceito Institucional (CI), 

resultante de avaliação in loco para fins de credenciamento ou 

recredenciamento. A IES deverá registrar resultado satisfatório (conceito 3) 

em pelo menos um desses dois indicadores para que o processo siga seu 

trâmite, sendo que, em caso de IGC 1, o processo de autorização será 

arquivado, mesmo que a IES tenha CI satisfatório. 

Já para os processos vinculados a credenciamento de IES, não há atos ou 

indicadores prévios que possam motivar o arquivamento, estando sua 

continuidade condicionada à apresentação dos documentos previstos pelo Art. 30 

do Decreto nº 5773/2006, imprescindíveis também para os processos não 

vinculados: 

I - comprovante de recolhimento da taxa de avaliação in loco; 

II - projeto pedagógico do curso, informando número de alunos, turnos, programa 

do curso e demais elementos acadêmicos pertinentes; 

III - relação de docentes, acompanhada de termo de compromisso firmado com a 

instituição, informando-se a respectiva titulação, carga horária e regime de 

trabalho; e 

IV - comprovante de disponibilidade do imóvel. 

A etapa mais importante para a criação de um curso, também comum a ambos os 

contextos, refere-se ao planejamento prévio, mediante o estudo efetivo da 
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realidade local em que se insere a proposta, as implicações sociais, culturais e 

econômicas do projeto, em articulação direta com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da IES. A proposta de um novo curso deve nascer desse 

trabalho de planejamento e estar inscrita no documento que o formaliza, o PDI.  

Sem a devida inserção no ambiente regional que o irá receber, um curso mal 

planejado tende a resultar em baixa procura por alunos e em consequente 

abandono pela IES. Nesse sentido, é necessário investigar a existência de cursos 

similares na região de oferta, a absorção dos profissionais formados nesses 

cursos pelo mercado local, a posição do respectivo conselho de classe 

profissional, quando houver, dentre outros aspectos relevantes para o 

embasamento da decisão de criação do curso. 

Caberá também à fase de análise prévia o estudo da legislação correlata e das 

diretrizes gerais e específicas para o curso pretendido. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais, ou DCNs, elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação, compõem 

referencial obrigatório para a oferta dos cursos de graduação, devendo ser 

consultadas e atendidas pelas IES que pleiteiam tal oferta. As DCNs, publicadas 

como Resoluções do CNE, podem ser consultadas no site do MEC e na página do 

CNE. Para os cursos tecnológicos, os principais referenciais são a Resolução 

CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 2002 e o Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia – CNCST. 

A Lei 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, também prevê, em seu Art. 81, a organização de cursos experimentais, 

desde que obedecidas as disposições desta Lei. Propostas de autorização de 

cursos experimentais seguirão os mesmos trâmites das demais solicitações de 

autorização. 

 

Importante: embora este Manual se proponha a apresentar os principais requisitos 

legais e normativos relacionados aos processos de autorização de cursos 

presenciais de nível superior, sua leitura não substitui o estudo e aplicação de 

toda a legislação referente ao tema, de conhecimento obrigatório para quem quer 

que se proponha a ofertar cursos desse nível.  

 

 

  

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwje3bz9wrDJAhVKK5AKHWa0At0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fdocman%2Fmaio-2011-pdf%2F7931-cat-cur-sup-05-11-pdf&usg=AFQjCNEuiumQblxk4OyO33MVZO28I_fx0Q&sig2=QD2YQ3aS5sdf1gHk64VYew&cad=rja
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Acesso ao Sistema 

Para o protocolo de processo de autorização de curso, o Procurador Institucional 

(PI) 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): 

 

 
Figura 1 – Tela de acesso ao Sistema e-MEC (perfil IES) 

 

Ao acessar o sistema, o PI deverá selecionar qual mantida será gerenciada, no 

caso de múltiplas mantidas sob sua responsabilidade, e clicar no botão Autenticar 

(Fig. 2). Quando o PI gerencia uma única mantida, precisa apenas solicitar a 

autenticação: 

 

 
Figura 2 – Selecionar mantida. 

http://emec.mec.gov.br/ies
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Após a autenticação, o PI é apresentado à tela inicial de seu perfil de acesso, que 

possibilita a rápida visualização da tramitação dos processos relacionados à IES 

(Fig. 3): 

 
Figura 3 – Tela inicial – Procurador Institucional 

 

Observação: tendo em vista os prazos e a necessidade de tomada de 

providências, o Procurador Institucional deverá cultivar o hábito de acessar 

diariamente o e-MEC para a verificação de possíveis pendências de sua 

responsabilidade. 

 

Informações de endereço e instalações 

Antes de iniciar o preenchimento do processo de autorização de curso, o PI 

deverá revisar as informações relacionadas aos endereços da IES, em especial 

aquele no qual o curso será ofertado e, em caso de necessidade, atualizar o(s) 

comprovante(s) de disponibilidade do imóvel e o detalhamento da infraestrutura 

física, informando todos os ambientes existentes e os recursos disponíveis nos 

mesmos. 

Para visualizar o cadastro de endereços, o usuário deve acessar o menu 

Instituição  Endereços da IES (Fig. 4): 

Quantitativo de processos 

em tramitação, por fase. 

Legendas das 

fases e prazos 

para a tramitação. 



9 
 

 

Figura 4 – Acessando Endereços da IES. 

 

Os endereços cadastrados em nome da IES serão listados, conforme a Figura 5. 

Para editar um endereço já cadastrado, clique no botão Alterar Campus. 

 

 
Figura 5 – Editando um endereço. 

 

A tela que se abre possui quatro abas: Endereços, Comprovantes, Protocolos e 

Instalações. Na aba Endereços (Fig. 6) o PI visualiza os dados do endereço que 

está sendo editado. 
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Figura 6 – Cadastro de Endereço(s) da IES. 

 

Com relação ao campo Agrupador, o termo é definido pelo Anexo da Portaria nº 

40/2007 como “endereço principal de um campus ou unidade educacional, que 

agrega endereços vizinhos ou muito próximos, no mesmo município, no qual as 

atividades acadêmicas ou administrativas se dão com algum nível de integração”. 

A IES deverá criar pelo menos um elemento desse tipo, que pode ser o nome do 

município onde os cursos e a IES estão sediados. Para criá-lo, clique no botão + e 

informe o nome do novo agrupador. 

Na aba Comprovantes, são anexados os documentos necessários à comprovação 

de disponibilidade do imóvel, seja ele alugado ou próprio. Os arquivos anexados 

devem ser preferencialmente em PDF e conter todas as páginas do documento, 

corretamente ordenadas.  

Caso o PI detecte a caducidade ou incorreção de algum documento cadastrado, 

ou mesmo a ausência desse documento, deverá providenciar a correção, 

anexando novos arquivos. O quadro a seguir especifica os documentos a serem 

anexados em caso de imóvel próprio ou de terceiro: 
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Documento apresentado em nome da mantenedora e de seu CNPJ:  
 

a) Imóvel próprio 
 
• Certidão de Registro imobiliário (Certidão Imobiliária ou Certidão de 

Matrícula); 
• Escritura registrada (compra e venda, dentro do prazo de 

pagamento).                                         
 

Com as seguintes especificações: 

 expedido pelo cartório de registro de imóveis com os devidos 
registros e assinaturas; 

 emitido no ano de abertura do processo;  
 apresentando de forma clara, completa e totalmente legível o 

endereço do imóvel ou acompanhado de documento emitido pela 
prefeitura, contendo complementação ou esclarecimento sobre 
alteração e/ou atualização do nome do logradouro.  

 
b) Imóvel de terceiro 

 
Contrato de: 

• Locação;  
• Comodato; 
• Cessão de uso ou análogos (se for doado/cedido pelo poder público 

municipal, estadual ou federal, incluir o ato de legalização). 
 

Com as seguintes especificações: 

 em nome da mantenedora, indicando o respectivo CNPJ; 
 com prazo de vigência que cubra, no mínimo, o primeiro ano de oferta 

do(s) curso(s) a serem autorizados; 
 indica o mesmo endereço do processo; 
 descreve os espaços e dependências disponibilizadas. 
 

 

A aba Protocolos dá acesso à consulta de processos abertos pela IES. 

Na aba Instalações, devem estar descritas todas as instalações do endereço, bem 

como os recursos disponíveis por instalação. Caso o PI identifique alguma 

incorreção ou incompletude, deve editar o cadastro de instalações conforme as 

instruções da Figura 7: 
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Figura 7 – Inserir instalações. 

 

A Figura 8 apresenta o formulário para cadastro/edição de instalações. Para cada 

instalação registrada, é necessário informar quais recursos estão disponíveis (Fig. 

9). São exemplos de recursos: computadores, projetores, equipamentos 

laboratoriais, etc. 

 

 
Figura 8 – Formulário para cadastro de instalações. 

 

 
Figura 9 – Recursos associados a uma instalação. 
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Importante:  

Caso a unidade em que a IES deseja ofertar o curso não faça parte do Cadastro 

e-MEC, não haverá possibilidade de dispensa de visita do INEP no processo de 

autorização de curso (vide inciso VI do Art. 4º da Instrução Normativa SERES nº 4 

de 31/05/2013). 

O preenchimento incompleto ou incorreto das informações referentes a endereço, 

instalações e recursos disponíveis resulta em diligência a ser atendida pela IES, 

ocasionando maior demora no trâmite do processo. 

 

Preenchimento do processo de autorização 

Para iniciar o preenchimento do processo de autorização, a IES deve acessar o 

menu Regulação  Cronograma (Fig. 10).  

 
Figura 10 – Abertura/edição de processos. 

 

Em Cronograma, o PI tem acesso ao calendário de regulação do e-MEC, que 

estabelece os atos e seus respectivos prazos para abertura de processos. Para 

processos de Autorização, clicar na opção correspondente (Fig. 11). 
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Figura 11 – Cronograma de regulação e-MEC. 

 

Na tela seguinte, é feita a seleção do tipo de autorização. Selecionar a opção 

Presencial e depois em Iniciar Processo. 

 

É importante observar que a opção para cada ato só aparecerá se a consulta for 

feita dentro dos prazos estabelecidos pelo calendário, publicado anualmente em 

Portaria Normativa SERES/MEC. Fora dos períodos previstos no calendário, o PI 

não irá visualizar a opção desejada. 

 

O processo será aberto no e-MEC com um código específico, pelo qual poderá ser 

localizado desse momento em diante. 

Na tela de cadastro do Processo de Autorização, o PI visualiza as seções 

Mantenedora, Mantida, Corpo Dirigente, Membros da CPA – Formulário, 

Informações do PPC e Detalhamento do Curso (Fig. 12): 
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Figura 12 – Processo de Autorização - Início 

 

As seções Mantenedora e Mantida não são editáveis nessa etapa, cabendo ao PI 

trabalhar as informações dos demais campos. 

Em Corpo Dirigente, o PI deve inserir/atualizar as informações dos dirigentes da 

Mantida. Para inserir um novo registro, clicar no botão Inserir Dirigente. Para 

editar/excluir um registro existente, utilizar os botões correspondentes (Fig. 13): 

 

 

Figura 13 – Preenchimento dos dados do Corpo Dirigente 

 

O mesmo procedimento deve ser seguido para inserção/revisão das informações 

sobre os membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA. Quanto a este 

quesito, a Instituição deverá observar o que estabelece o Art. 11 da Lei nº 

10.861/2004: 
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Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

publicação desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de avaliação 

internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP, obedecidas as seguintes diretrizes: 

        I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, 

ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação 

de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil 

organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos 

segmentos; 

        II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição de educação superior. 

Na seção Informações do PPC, são apresentados os itens relacionados ao Projeto 

Pedagógico do Curso. Cada item tem um status associado a seu preenchimento, 

que pode ser de 3 tipos: (i) Iniciar, que significa que nada foi preenchido ainda; (ii) 

Pendente, quando alguma informação do item não foi preenchida corretamente ou 

está em branco; e (iii) Concluído, que significa o preenchimento completo das 

informações solicitadas. O status Visualizar, que aparece na Figura 14, refere-se 

a processos já protocolados, que não podem mais ser alterados. 

 

 
Figura 14 – Informações do PPC 
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Preenchimento de informações do PPC 

São apresentadas a seguir instruções objetivas sobre o preenchimento das 

informações relativas ao PPC do curso a ser autorizado. As informações 

fornecidas pelo Procurador Institucional serão analisadas pela SERES/MEC à luz 

dessas mesmas instruções, na fase de Despacho Saneador, o que justifica a 

atenção especial do PI a esta etapa. 

 

1. PERFIL DO CURSO 

1.1. Justificativa para a oferta do curso: 

 Apresentar, de forma detalhada, a justificativa da oferta do curso em 

relação ao contexto local e regional em que a IES está localizada, 

incluindo dados estatísticos, socioeconômicos, ofertas similares por 

outras IES e as demandas que justificam a oferta do curso. 

1.2. Bibliografia básica e complementar: 

 Não é necessário o preenchimento deste item, já que ele será gerado 

pelo sistema a partir do preenchimento da Matriz Curricular.  

 

2. ATIVIDADES DO CURSO (Atividades Complementares): 

 Descrever as atividades complementares, em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso proposto. Se o 

curso não possui DCNs ou se as DCNs não exigem atividades 

complementares, é facultado à IES decidir pela sua inclusão ou não 

no Projeto Pedagógico do Curso.  

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 Descrever as competências e habilidades a serem desenvolvidas 

pelo aluno, ao longo do curso, de forma coerente com as DCNs do 

Curso (se houver). Em se tratando de curso sem DCNs, o perfil do 

egresso deve apresentar coerência com a formação desejável para a 

sociedade e a área específica de atuação do futuro profissional. 

 

4. FORMA DE ACESSO AO CURSO 

 Descrever a(s) forma(s) de acesso ao curso pelos candidatos.  

 

5. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO 

 Não há um modelo previamente definido para a representação 

gráfica do perfil de formação, devendo a IES optar pela forma de 

apresentação (fluxograma, tabela, gráfico, etc.) que melhor atenda à 

proposta de curso. O Procurador Institucional deverá, porém, ficar 
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atento para a coerência entre as informações contidas na 

representação gráfica e as demais informações contidas no processo 

de autorização. 

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 Descrever em detalhes os procedimentos e as formas de avaliação 

do processo de ensino-aprendizagem do curso. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

 Descrever em detalhes os procedimentos e as formas de avaliação 

do curso pela IES. 

 

8. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 Descrever as normas e procedimentos para apresentação do 

Trabalho de Conclusão de Curso, em consonância com as DCNs do 

curso, se for o caso. Em se tratando de curso que não tenha DCNs 

ou cujas DCNs não exijam TCC, é facultado à IES decidir pela 

inclusão ou não do TCC no Projeto Pedagógico do Curso.  

 

9. ESTÁGIO CURRICULAR 

 Apresentar a regulamentação do estágio curricular, em conformidade 

com as DCNs do Curso. Em se tratando de curso sem DCNs ou 

cujas DCNs não exijam estágio, é facultado à IES decidir pela 

inclusão ou não do estágio no Projeto Pedagógico do Curso. Atentar 

para que a carga horária de estágio e Atividades Complementares 

atenda às DCNs do curso, quando houver. 

 

10. ATO AUTORIZATIVO ANTERIOR OU ATO DE CRIAÇÃO 

 Para processos de autorização de curso não vinculados a 

credenciamento, inserir cópia digitalizada do ato de credenciamento/ 

recredenciamento em vigor para a IES, preferencialmente cópia do 

ato original do Diário Oficial. Preencher as informações referentes a 

tipo, número, data do documento e data de sua publicação.  

 Para processos de autorização de curso vinculados a processo de 

credenciamento, bem como para processos de autorização de curso 

fora da sede por instituição com autonomia (Universidades e 

Institutos Federais), não é necessário atender a este item. 
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Detalhamento do curso 

 

Na seção Detalhamento do Curso, o Procurador Institucional deve fornecer as 

informações gerais sobre o curso a ser autorizado (Fig. 15).  

 

Figura 15 – Detalhamento do curso 

 

Merece atenção especial nesta etapa a informação sobre a carga horária do 

curso. Conforme o § 2º do Art. 1º da Resolução CNE/CES nº 3 de 02/07/2007, a 

definição quantitativa em minutos do que consiste a hora-aula é uma atribuição 

das Instituições de Ensino Superior, desde que feita sem prejuízo ao cumprimento 

das respectivas cargas horárias totais dos cursos. A mesma Resolução, em seu 

Art. 3º, estabelece que a carga horária mínima dos cursos superiores é 

mensurada em horas (60 minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho 

discente efetivo.  

Para fins de preenchimento do e-MEC, é fortemente recomendável que a IES 

adote como referência única a hora de 60 minutos, mesmo para a informação 

sobre a hora-aula (Fig. 16), a fim de evitar possíveis ambiguidades. Na prática, 

porém, a IES poderá, diante de suas necessidades de organização acadêmica, e 

observadas as questões de natureza trabalhista, definir qual a duração de suas 

horas-aula em minutos. 
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Figura 16 – Definição da hora-aula 

Com relação à carga horária prevista para os cursos, além de ser expressa em 

horas, deve atender às especificações das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso e, no caso dos cursos tecnológicos, do Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores em Tecnologia.  

Como norma geral para os cursos de Bacharelado, a ser seguida pelos processos 

de autorização, a Resolução CNE/CES nº 2 de 18/06/2007 estabelece a carga 

horária mínima para 43 cursos, especificando, em seu Art. 1º, parágrafo único, 

que os estágios e atividades complementares dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial, não deverão exceder a 20% (vinte por 

cento) da carga horária total do curso, salvo nos casos de determinações legais 

em contrário. Os limites de integralização são estabelecidos por grupos de carga 

horária comum, devendo ser consultados diretamente na Resolução CNE/CES nº 

2/2007. 

Para as Licenciaturas, a Resolução CNE/CP nº 2 de 01/07/2015 estabelece, em 

seu Art. 13, a carga horária mínima de 3200 horas de efetivo trabalho acadêmico, 

em cursos com duração de, no mínimo 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos. 

Estas e demais especificações deverão ser consultadas diretamente na Resolução 

CNE/CP nº 2/2015.  

Também é de preenchimento obrigatório a Matriz Curricular do curso, acessível a 

partir dos botões à direita do formulário (Fig. 17): 

 
Figura 17 – Acesso à Matriz Curricular 

Para cada turno do curso, deverá ser preenchida uma matriz específica, 

fornecendo as informações sobre Regime Letivo, Docentes Comprometidos e 

Componentes Curriculares (Fig. 18): 
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Figura 18 – Estrutura Curricular - detalhamento 

Observação: quando já estiver preenchida uma estrutura curricular em um 

processo de autorização – por exemplo, para a oferta matutina – e for necessário 

preencher uma estrutura similar para outro período, é possível utilizar a 

funcionalidade de Importação de Estrutura Curricular (Fig. 19) e fazer as 

adaptações necessárias. A opção de importação só aparecerá em tela se houver 

estrutura já preenchida no mesmo processo. 

 

 
Figura 19 – Importação de Estrutura Curricular 

 

Na aba Regime Letivo, o PI especifica a periodicidade em que se divide o curso e 

a quantidade de períodos que o compõem (Fig. 20): 

 
Figura 20 – Regime Letivo 
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Na aba Docentes/Tutores Comprometidos, são inseridos os dados dos docentes 

contratados ou com compromisso firmado com a Instituição e sua respectiva 

titulação, regime de trabalho e função. Para inserir o registro de um docente, clicar 

no botão Docente. Para excluir um registro, utilizar o botão correspondente. Após 

concluir o cadastro dos docentes, clicar em Salvar (Fig. 21): 

 

 
Figura 21 – Docentes comprometidos 

 

Importante: embora o sistema e-MEC forneça a opção de cadastro de tutores ou 

de tutores/docentes, tais perfis se aplicam ao contexto da Educação a Distância, 

cuja oferta não é prevista nos processos de autorização de curso de graduação 

presencial. O Art. 1º da Portaria MEC nº 4059, de 10/12/2004, estabelece que “as 

instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e 

curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas 

integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial”, o que exclui 

propostas de curso em autorização.  
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O procedimento para cadastro dos componentes curriculares é similar ao dos 

docentes. A inclusão de um componente é feita a partir do botão Componente 

Curricular, e a exclusão de um registro é feita pelo botão Excluir (Fig. 22): 

 

 

Figura 22 – Estrutura Curricular 
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Observação: a bibliografia do curso, integrante do PPC, será gerada pelo sistema 

a partir do preenchimento dos campos Bibliografia Básica e Bibliografia 

Complementar em cada componente curricular.  Por isso, embora o item 

Bibliografia Complementar apareça como de preenchimento não obrigatório, 

ambos os campos deverão ser preenchidos em todos os componentes 

curriculares, a fim de evitar a instauração de diligências. 

 

Matriz Curricular – instruções pontuais 

 

 A matriz curricular do curso proposto deverá refletir/reafirmar os objetivos 

definidos para o curso, contemplando os aspectos: flexibilidade, 

interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas) e 

articulação da teoria com a prática. 

 Os conteúdos curriculares previstos devem ter por objetivo o 

desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando-se os 

aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e 

adequação da bibliografia. 

 Com relação específica aos cursos de Licenciatura e ao bacharelado em 

Fonoaudiologia, o Decreto nº 5626 de 22 de dezembro de 2005 estabelece, 

em seu Art. 3º, a oferta da disciplina Língua Brasileira de Sinais – Libras, 

como disciplina curricular obrigatória. Para os demais cursos (bacharelados 

e tecnológicos), a oferta, embora permaneça obrigatória para a IES, é 

optativa aos alunos. 

 O Trabalho de Conclusão de Curso, quando previsto, deverá estar 

regulamentado/institucionalizado, considerando-se os aspectos: carga 

horária, formas de apresentação, orientação e coordenação. 

 Referente à oferta de estágio supervisionado e atividades complementares, 

a IES deverá observar as DCNs específicas dos cursos propostos, bem 

como as Resoluções do CNE referentes a licenciatura, bacharelado e 

cursos superiores de tecnologia. Recomenda-se a utilização da hora de 60 

minutos para o cálculo do atendimento às diretrizes quanto à carga horária 

do estágio e das atividades complementares. 

 A Matriz Curricular não deverá conter, em processos de autorização, 

disciplinas na modalidade a distância, tendo em vista as determinações da 

Portaria MEC nº 4059, de 10/12/2004.  
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Protocolo do Processo 

Finalizado o preenchimento das diversas etapas e após a revisão cuidadosa das 
informações inseridas no sistema, é hora de protocolar o processo de autorização 
de curso. Em caso de processo(s) vinculado(s) a credenciamento de IES, os 
processos devem ser protocolados simultaneamente, lembrando que, junto ao 
credenciamento, deve ser protocolado ao menos um curso e no máximo 5 (cinco) 
cursos.  
 
Para realizar o protocolo, é necessário listar os processos vinculados à IES e 
selecionar o(s) processo(s) a ser(em) protocolado(s), depois clicar no botão Iniciar 
Processo. As Figuras 23 e 24 apresentam os passos necessários: 
 

 
Figura 23 – Iniciar protocolo de processo 

 

 

Figura 24 – Finalizar protocolo de processo 
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Após clicar em Inicia Processo(s), o protocolo é finalizado, desde que não haja 

pendências no preenchimento. Qualquer pendência localizada é informada à IES. 

Caso não existam pendências, o processo é protocolado e, nos casos de IES 

privadas, a GRU (Guia de Recolhimento da União) é gerada para pagamento. 

Observar que após a finalização do protocolo o processo não pode ser mais 

modificado e o início da análise está condicionado ao pagamento da GRU. 

 

É importante observar que só estará disponível para análise do MEC o processo 

com situação “PROTOCOLADO”. 
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Recomendações finais 
 

Uma vez concluído o protocolo do processo de autorização e outros processos 

eventualmente vinculados, inicia-se a etapa de acompanhamento, que poderá 

ensejar providências da parte da IES. A SERES realizará a análise documental, as 

diligências eventualmente necessárias à completa instrução do processo e o 

encaminhará ao INEP para avaliação in loco. 

Nos processos de autorização, são previstas pela Instrução Normativa 

SERES/MEC nº 4/2013 uma série de circunstâncias que podem acarretar a 

dispensa de visita de avaliação do INEP. Somente nas situações previstas pela 

Instrução poderá ocorrer a dispensa. Convém à IES consultá-la. 

Nos casos em que não houver dispensa da visita, a IES deverá empenhar-se na 

sua concretização da avaliação e ficar atenta à divulgação dos seus resultados. 

Em caso de discordância dos conceitos atribuídos, a IES poderá impugnar o 

relatório de avaliação, submetendo-o à apreciação da Comissão Técnica de 

Acompanhamento da Avaliação – CTAA. Da mesma forma, a SERES poderá 

impugnar o relatório de avaliação, com base em possíveis inconsistências na 

atribuição de conceitos. 

É importante a IES ter ciência de que um Conceito de Curso satisfatório, 

resultante da avaliação, pode não garantir o deferimento do processo de 

autorização, já que no padrão decisório são considerados os resultados obtidos 

em cada dimensão/eixo do Instrumento de Avaliação do INEP. 

Já na fase de Parecer Final, a Secretaria procederá à análise dos documentos sob 

os aspectos da regularidade formal e do mérito do pedido, tendo como referencial 

básico o relatório de avaliação do INEP, e ao final decidirá o pedido.  

Após o Parecer da SERES, o Secretário poderá, nos termos do Art. 32 do Decreto 

nº 5773/2006, em cumprimento das normas gerais da educação nacional: 

I - deferir o pedido de autorização de curso; 

II - deferir o pedido de autorização de curso, em caráter experimental, nos termos 

do art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; ou 

III - indeferir, motivadamente, o pedido de autorização de curso.  

Da decisão do Secretário, conforme o Art. 33 do mesmo Decreto, caberá recurso 

administrativo ao CNE, no prazo de trinta dias. 

O PI deverá acompanhar o processo pelo sistema e-MEC, mostrando-se atento 

aos prazos e comunicados, respondendo satisfatória e tempestivamente às 

diligências instauradas, informando a comunidade sobre a tramitação, para a 

satisfatória conclusão do processo. 


