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Para acessar a funcionalidade deve-se clicar no item “INSTITUIÇÃO” e no subitem “Vinculação 

de Polos a Cursos EAD” como apresentado abaixo. 
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Na primeira tela poderão ser escolhidos os cursos EAD e polos que deverão ser vinculados; 

Para escolher os cursos EAD basta clicar no botão “Selecionar Curso”, para selecionar os polos 

clique no botão “Selecionar Polo”. 
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Ao clicar no botão “Selecionar Curso” será apresentada a tela abaixo. Nela serão apresentados 

os cursos EAD da Instituição de acordo com o filtro informado. Pode-se filtrar por código, grau 

ou nome do curso. 

No caso de filtrar por código de curso, pode-se informar mais de um código desde que sejam 

informados separados por vírgulas. 

Para selecionar os cursos desejados, após marcar os cursos, deverá ser acionada a opção 

“Adicionar Selecionados”. 
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Ao clicar no botão “Selecionar Polo” será apresentada a tela abaixo. Nela serão apresentados 

os polos da Instituição de acordo com o filtro informado. Pode-se filtrar por código do polo, UF 

e/ou município. 

No caso de filtrar por código de polo, pode-se informar mais de um código desde que sejam 

informados separados por vírgulas. 

Não são apresentados os polos Extintos ou Inativos. 

Para selecionar os polos desejados, após marcar os polos, deverá ser acionada a opção 

“Adicionar Selecionados”. 

 

Nota:  

Para que seja vinculado a cursos EAD, o polo deve estar devidamente credenciado junto ao 

MEC. Assim, caso a IES identifique endereços marcados como polos no Cadastro e-MEC, mas 

que não passaram pelo devido Credenciamento, devem solicitar o ajuste do Cadastro com a 

desmarcação da tipologia “polo”, uma vez que a oferta nesse endereço seria irregular. 
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Os cursos e os polos adicionados serão apresentados e o usuário poderá informar uma data de 

início de funcionamento comum para todos os cursos em todos os polos informados para 

facilitar o preenchimento.  

A data de início de funcionamento poderá ser editada pontualmente para cada polo na tela 

seguinte. A data de início de funcionamento refere-se à data de início de oferta efetiva do 

curso naquele polo correspondente. 

Caso algum curso ou polo tenha sido adicionado de forma equivocada, o usuário poderá 

exclui-lo acionando o ícone   correspondente. 

 

Para complementar as informações de vínculo deverá ser acionado o botão “Próximo”.  
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Neste momento, antes da confirmação, é obrigatório informar a quantidade de vagas 

distribuídas entre os polos a ser vinculados, podendo ser informado o valor “0” (zero).  

O sistema irá criticar a quantidade de vagas distribuídas nos polos, não permitindo que o 

somatório das mesmas seja superior à quantidade de vagas autorizadas. 

A data de início de funcionamento não é obrigatória, pois só deve ser informada após efetivo 

início de oferta do curso no respectivo polo. Uma vez informada a data de início e confirmada 

a operação, a data não será passível de alteração pela Instituição. 

 

Os vínculos dos polos aos cursos só serão confirmados após ser acionada a opção “Concluir” e 

o sistema apresentar mensagem de sucesso. 

Após a vinculação, a consulta aos polos vinculados aos cursos e a alteração das vagas 

distribuídas deverá ser realizada por meio da opção “Cadastro > Alterações de Menor 

Relevância”.  

 

Nota:  

Para que seja retirada a vinculação de polos a cursos EAD, a Instituição deverá realizar a 

solicitação junto à COREAD/DIREG/SERES, informando sobre a situação em relação aos alunos 

que estiveram vinculados ao curso no referido polo a ser desvinculado. 

 


