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EMENTÁRIO  DO MÊS DE JANEIRO / 2013 

 

ATO LEGAL EMENTA PUBLICAÇÃO 

Portaria Interministerial nº 1, de 09-01-2013 

Institui as áreas e temas prioritários de atuação do Programa 
Ciência sem Fronteiras. 
 

Diário Oficial, Brasília, 11-01-2013 – Seção 1, p.24 

Portaria Normativa nº 1, de 25-01-2013 
Estabelece o Calendário 2013 de abertura do protocolo de 
ingresso de processos regulatórios no sistema e-MEC.  

Diário Oficial, Brasília, 28-01-2013 – Seção 1, p.18 

Portaria MEC nº 11, de 04-01-2013 

Reconhece os cursos de pós-graduação, stricto sensu, 
relacionados no anexo a esta Portaria, com prazo de validade 
determinado pela sistemática avaliativa. 
 

Diário Oficial, Brasília, 08-01-2013 – Seção 1, p.4 

Portaria MEC nº 18, de 10-01-2013 

Estabelece critérios e procedimentos para a avaliação de 
desempenho acadêmico e para a verificação quanto ao 
cumprimento dos requisitos de titulação necessários para a 
progressão funcional por desempenho acadêmico e por titulação 
dos servidores da carreira do Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, de que trata o art. 120 da Lei nº 11.784, 
de 22 de setembro de 2008. 
 

Diário Oficial, Brasília, 14-01-2013 – Seção 1, p.16 

Portaria MEC nº 19, de 11-01-2013 

Reconduz membros da Comissão Técnica de Acompanhamento e 
Avaliação – CTAA, nomeados pela Portaria MEC nº 747, de 27 de 
julho de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 28 de julho 
de 2009: 

Diário Oficial, Brasília, 14-01-2013 – Seção 2, p.10 

Instrução Normativa MEC nº 1, de 14-01-2013 

Dispõe sobre os procedimentos do fluxo dos processos de 
regulação de reconhecimento e renovação de reconhecimento 
de cursos na modalidade EAD. 
 

Diário Oficial, Brasília, 15-01-2013 – Seção 1, p.27 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Interministerial-001-2013-01-09.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Normativa-001-2013-01-25.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-11-2013-01-04.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-18-2013-01-10.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-19-2013-01-11.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Instru%C3%A7%C3%A3o-Normativa-001-2013-01-14.pdf
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Instrução Normativa MEC nº 2, de 14-01-2013 

Disciplina os procedimentos para os processos de mudança de 
local de oferta de cursos superiores, na modalidade presencial, 
oferecidos por Instituições de Educação Superior (IES) sem 
autonomia universitária do Sistema Federal de Ensino. 
 

Diário Oficial, Brasília, 15-01-2013 – Seção 1, p.27 

Instrução Normativa MEC nº 3, de 23-01-2013 

Estabelece os procedimentos de aditamento de atos regulatórios 
para alteração no número de vagas de cursos superiores de 
graduação, na modalidade presencial, ofertados por instituições 
de ensino que não detém prerrogativa de autonomia 
universitária. 

Diário Oficial, Brasília, 24-01-2013 – Seção 1, p.96 

Portaria Capes-MEC nº 10, de 23-01-2013 

Estabelece o calendário de atividades relativas às ações de 
avaliação dos cursos de pós-graduação, a cargo da Diretoria de 
Avaliação da Capes. 
 

Diário Oficial, Brasília, 24-01-2013 – Seção 1, p.96 

Portaria Inep-MEC nº 9, de 14-01-2013 

Estabelece para as etapas e atividades do processo de realização 
do Censo da Educação Superior 2012, a ser realizado via Internet 
em todo o território nacional. 
 

Diário Oficial, Brasília, 16-01-2013 – Seção 1, p.7 

Portaria Inep-MEC nº 9, de 14-01-2013 
(Retificação) 

Estabelece etapas e atividades do processo de realização do 
Censo da Educação Superior 2012, a ser realizado via Internet em 
todo o território nacional. 
 

Diário Oficial, Brasília, 24-01-2013 – Seção 1, p.96 

Portaria Inep-MEC nº 15, de 21-01-2013 

Estabelece procedimentos e prazos para a solicitação de dados e 
resultados dos participantes do Enem para utilização, por parte 
de Instituições de Ensino Superior, como mecanismo de acesso à 
Educação Superior ou em processos seletivos. 
 

Diário Oficial, Brasília, 22-01-2013 – Seção 1, p.6 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Instru%C3%A7%C3%A3o-Normativa-002-2013-01-14.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Instru%C3%A7%C3%A3o-Normativa-003-2013-01-24.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-Capes-010-2013-01-23.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-INEP-009-2013-01-14.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Retifica%C3%A7%C3%A3o-Portaria-Inep-09-2013-01-14.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Port-INEP-15-2013-01-21.pdf
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Despacho Seres/MEC nº 1, de 02-01-2013 

Torna públicos os critérios para a revisão da medida imposta 
pelo Despacho Seres/MEC n° 192, de 2012, aos cursos que 
obtiveram resultado insatisfatório nos CPC referentes aos anos 
de 2008 e 2011, mas que apresentaram tendência de melhora 
em seus indicadores contínuos. Acolhe na íntegra a Nota Técnica 
Direg/Seres/MEC nº 958/2012. 

Diário Oficial, Brasília, 22-01-2013 – Seção 1, p.6 

Despacho Seres/MEC nº 2, de 07-01-2013 

Aplica medidas cautelares preventivas em face dos cursos de 
graduação que obtiveram resultados insatisfatórios no CPC, 
referência 2011: a) suspende prerrogativas de autonomia 
previstas no art. 53, IV, e parágrafo único, I e II, da Lei nº 9.394, 
de 1996, em relação aos cursos ofertados presencialmente e a 
distância que obtiveram resultados insatisfatórios no CPC, 
referência 2011, para as Universidades e instituições 
equiparadas; b) suspende as prerrogativas de autonomia 
previstas no art. 2º, caput, e § 1º do Decreto nº 5.786, de 2006, 
em relação aos cursos ofertados presencialmente e a distância 
que obtiveram resultados insatisfatórios no CPC, referência 
2011, para os Centros Universitários e instituições equiparadas. 
Notifica as IES do teor da decisão, nos termos do art. 28 da Lei nº 
9.784, de 1999, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.784, de 1999. 

Diário Oficial, Brasília, 08-01-2013 – Seção 1, p.6 

Despacho Seres/MEC nº 7, de 30-01-2013 

Determina que os processos de reconhecimento e aditamento de 
ato autorizativo relacionados aos cursos experimentais e de 
Direito, Medicina, Psicologia e Odontologia deverão observar os 
períodos de abertura de protocolo de processos regulatórios no 
sistema e-MEC fixados pela Portaria Normativa n° 01/2013 até 
que seja editada normativa específica. 

Diário Oficial, Brasília, 31-01-2013 – Seção 1, p.20 

 

http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Despacho-001-2013-01-02.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Despacho-002-2013-01-07.pdf
http://www.abmes.org.br/abmes/public/arquivos/legislacoes/Despacho-007-2013-01-30.pdf

