Nº 241, segunda-feira, 18 de dezembro de 2017
I - as instituições federais de ensino superior - IFES;
II - as IES criadas e mantidas pela iniciativa privada; e
III - os órgãos federais de educação superior.
§ 1º As IES criadas e mantidas por pessoas jurídicas de
direito privado sujeitam-se ao sistema federal de ensino.
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Parágrafo único. As decisões da Câmara de Educação Superior de que trata o inciso II do caput serão passíveis de recurso ao
Conselho Pleno do CNE, na forma do art. 9º, § 2º, alínea "e", da Lei nº
4.024, de 20 de dezembro de 1961, e do regimento interno do CNE.
Art. 7º Compete ao Inep:
I - conceber, planejar, coordenar e operacionalizar:

§ 2º As IES criadas pelo Poder Público estadual, distrital ou
municipal e mantidas por pessoas jurídicas de direito privado e as IES
qualificadas como instituições comunitárias, nos termos da Lei nº
12.881, de 12 de novembro de 2013, sujeitam-se ao sistema federal
de ensino.

a) as ações destinadas à avaliação de IES, de cursos de
graduação e de escolas de governo; e

§ 3º As IES públicas criadas e mantidas pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios serão vinculadas ao respectivo
sistema de ensino, sem prejuízo do credenciamento para oferta de
cursos a distância pelo Ministério da Educação, nos termos dos art.
17 e art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, do Decreto
nº 9.057, de 2017, e da legislação específica.

II - conceber, planejar, coordenar, operacionalizar e avaliar:

§ 4º As IES criadas pelo Poder Público estadual, distrital ou
municipal existentes na data da promulgação da Constituição e que
sejam mantidas e administradas por pessoa jurídica de direito público,
ainda que não gratuitas, serão vinculadas ao respectivo sistema de
ensino estadual.
Art. 3º As competências para as funções de regulação, supervisão e avaliação no sistema federal de ensino serão exercidas pelo
Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE,
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - Inep e pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior - Conaes, conforme estabelecido neste Decreto.
Parágrafo único. As competências previstas neste Decreto
serão exercidas sem prejuízo daquelas previstas na Estrutura Regimental do Ministério da Educação, aprovada pelo Decreto nº 9.005,
de 14 de março de 2017, na Estrutura Regimental do Inep, aprovada
pelo Decreto nº 8.956, de 12 de janeiro de 2017, e nas demais normas
aplicáveis.
Art. 4º Ao Ministro de Estado da Educação compete:
I - homologar pareceres do CNE em pedidos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de IES;
II - homologar pareceres e propostas de atos normativos
aprovados pelo CNE;
III - aprovar os instrumentos de avaliação elaborados pelo Inep;
IV - homologar as deliberações da Conaes; e
V - expedir normas e instruções para a execução de leis,
decretos e regulamentos.
§ 1º O Ministro de Estado da Educação poderá, motivadamente, restituir os processos de competência do CNE para reexame.
§ 2º Os atos homologatórios do Ministro de Estado da Educação são irrecorríveis na esfera administrativa.

b) o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Enade, os exames e as avaliações de estudantes de cursos de graduação;

a) os indicadores referentes à educação superior decorrentes
de exames e insumos provenientes de bases de dados oficiais, em
consonância com a legislação vigente; e
b) a constituição e a manutenção de bancos de avaliadores e
colaboradores especializados, incluída a designação das comissões de
avaliação;
III - elaborar e submeter à aprovação do Ministro de Estado
da Educação os instrumentos de avaliação externa in loco, em consonância com as diretrizes propostas pela Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior e pelos outros órgãos competentes
do Ministério da Educação;
IV - conceber, planejar, avaliar e atualizar os indicadores dos
instrumentos de avaliação externa in loco, em consonância com as
diretrizes propostas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior do Ministério da Educação;
V - presidir a Comissão Técnica de Acompanhamento da
Avaliação - CTAA, nos termos do art. 85; e
VI - planejar, coordenar, operacionalizar e avaliar as ações
necessárias à consecução de suas finalidades.
Art. 8º Compete à Conaes:

I - exercer atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação nos temas afetos à regulação e à supervisão da educação superior, inclusive nos casos omissos e nas dúvidas surgidas na aplicação das disposições deste Decreto;
II - deliberar, por meio da Câmara de Educação Superior,
sobre pedidos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de IES e autorização de oferta de cursos vinculadas a credenciamentos;
III - propor diretrizes e deliberar sobre a elaboração dos
instrumentos de avaliação para credenciamento e recredenciamento de
instituições a serem elaborados pelo Inep;

3

§ 1º O protocolo de pedido de recredenciamento de IES e de
reconhecimento e de renovação de reconhecimento de curso superior,
antes do vencimento do ato autorizativo anterior, prorroga automaticamente a validade do ato autorizativo até a conclusão do processo
e a publicação de Portaria.
§ 2º Os processos regulatórios que tenham sido arquivados
por iniciativa das IES implicam renúncia à sua análise e não poderão
ser desarquivados.
§ 3º Nos casos de decisão final desfavorável ou de arquivamento do processo, o interessado poderá protocolar nova solicitação relativa ao mesmo pedido, observado o calendário previsto no
caput.
§ 4º O calendário de que trata o caput abrangerá as atividades
relativas à tramitação dos processos na Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, no Inep,
no CNE e no Gabinete do Ministro de Estado da Educação.
Art. 12. As modificações do ato autorizativo serão processadas na forma de aditamento ao ato de credenciamento ou recredenciamento de IES, autorização, reconhecimento ou renovação de
reconhecimento, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério
da Educação.
§ 1º Os seguintes aditamentos dependem de ato prévio editado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
do Ministério da Educação:
I - aumento de vagas em cursos de graduação ofertados por
faculdades;
II - aumento de vagas em cursos de graduação em Direito e
Medicina ofertados por centros universitários e universidades, observado o disposto no art. 41;
III - extinção voluntária de cursos ofertados por IES sem
autonomia;
IV - descredenciamento voluntário de IES ou de oferta em
uma das modalidades;

I - propor e avaliar as dinâmicas, os procedimentos e os
mecanismos de avaliação institucional, de cursos e de desempenho
dos estudantes;

V - unificação de IES mantidas por uma mesma mantenedora; e

II - estabelecer diretrizes para organização das comissões de
avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes;

§ 2º Os demais aditamentos serão realizados em atos próprios das IES e serão informados à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, no prazo
de sessenta dias, contado da data da edição dos referidos atos, para
fins de atualização cadastral, observada a legislação específica.

III - formular propostas para o desenvolvimento das IES,
com base nas análises e recomendações produzidas nos processos de
avaliação;
IV - articular-se com os sistemas estaduais de ensino, com
vistas ao estabelecimento de ações e critérios comuns de avaliação e
supervisão da educação superior; e
V - submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado
da Educação a relação dos cursos cujos estudantes realizarão o Enade.
CAPÍTULO II
DA REGULAÇÃO

Art. 5º Compete ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, nos termos
do Decreto nº 9.005, de 2017, exercer as funções de regulação e supervisão da educação superior no âmbito do sistema federal de ensino.
Art. 6º Compete ao CNE:
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Seção I
Dos atos autorizativos
Art. 9º A educação superior é livre à iniciativa privada,
observadas as normas gerais da educação nacional e condicionada à
autorização e à avaliação de qualidade pelo Poder Público.
Art. 10. O funcionamento de IES e a oferta de curso superior
dependem de ato autorizativo do Ministério da Educação, nos termos
deste Decreto.
§ 1º São tipos de atos autorizativos:
I - os atos administrativos de credenciamento e recredenciamento de IES; e
II - os atos administrativos de autorização, reconhecimento
ou renovação de reconhecimento de cursos superiores.

VI - credenciamento de campus fora de sede.

§ 3º A ampliação da abrangência original do ato autorizativo
fica condicionada à comprovação da qualidade da oferta em relação
às atividades já autorizadas, resguardada a autonomia universitária.
§ 4º O Ministério da Educação poderá instituir processo
simplificado para aumento de vagas, de acordo com os resultados da
avaliação.
§ 5º As IES poderão remanejar parte das vagas entre cursos
presenciais de mesma denominação ofertados no mesmo Município e
deverão informar à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação o remanejamento realizado, no prazo de sessenta dias, para fins de atualização cadastral,
conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação.
Art. 13. Os pedidos de ato autorizativo serão decididos com
base em conceitos atribuídos ao conjunto e a cada uma das dimensões
do Sinaes avaliadas no relatório de avaliação externa in loco realizada
pelo Inep, consideradas as avaliações dos processos vinculados, os
demais procedimentos e instrumentos de avaliação e o conjunto de
elementos de instrução apresentados pelas entidades interessadas no
processo ou solicitados pela Secretaria competente em sua atividade
instrutória.
Art. 14. As IFES criadas por lei são dispensadas da edição
de ato autorizativo prévio pelo Ministério da Educação para funcionamento e oferta de cursos, nos termos de sua lei de criação e da
legislação.

IV - recomendar, por meio da Câmara de Educação Superior,
providências da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior do Ministério da Educação, quando não satisfeito o padrão
de qualidade para credenciamento e recredenciamento de universidades, centros universitários e faculdades;

§ 2º Os atos autorizativos fixam os limites da atuação dos
agentes públicos e privados no âmbito da educação superior.

Parágrafo único. As IFES protocolarão o primeiro pedido de
recredenciamento no prazo de cinco anos, contado da data de início
da oferta do primeiro curso de graduação.

§ 3º Os prazos de validade dos atos autorizativos constarão
dos atos e serão contados da data de publicação.

Seção II
Das organizações acadêmicas

V - deliberar, por meio da Câmara de Educação Superior,
sobre a inclusão e a exclusão de denominação de curso do catálogo
de cursos superiores de tecnologia, nos termos do art. 101;

§ 4º Os atos autorizativos serão renovados periodicamente,
conforme o art. 46 da Lei nº 9.394, de 1996, e o processo poderá ser
simplificado de acordo com os resultados da avaliação, conforme
regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação.

Art. 15. As IES, de acordo com sua organização e suas
prerrogativas acadêmicas, serão credenciadas para oferta de cursos
superiores de graduação como:

VI - julgar , por meio da Câmara de Educação Superior,
recursos a ele dirigidos nas hipóteses previstas neste Decreto; e
VII - analisar e propor ao Ministério da Educação questões
relativas à aplicação da legislação da educação superior.

Art. 11. O Ministério da Educação definirá calendário anual
de abertura do protocolo de ingresso e conclusão de processos regulatórios em sistema próprio, para fins de expedição dos atos autorizativos e de suas modificações.
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I - faculdades;
II - centros universitários; e
III - universidades.
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