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PROCURADOR  INSTITUCIONAL - PI

• PI é o responsável pelas informações no Cadastro e-

MEC e nos processos regulatórios correspondentes,

bem como pelos elementos de avaliação, incluídas as

informações necessárias à realização do ENADE.

Portaria 40/2010



PROCURADOR  
INSTITUCIONAL - PI

ATUAÇÃO NO SISTEMA E-MEC        
ASPECTOS PRÁTICOS:



Sistema e-MEC

e-MEC é um sistema eletrônico de
acompanhamento dos processos que regulam a
educação superior no Brasil.

Os Processos de Credenciamento e
Recredenciamento de Instituições de Educação
Superior e de Autorização, Renovação e
Reconhecimento de cursos, e Aditamentos, são
feitos pelo e-MEC.



Sistema e-MEC

•Possibilita ao público fazer consultas ao cadastro
da IES, e dos respectivos cursos; identificando
informações a respeito de seus atos regulatórios e
os conceitos institucionais e de cursos.

• Apresenta aos usuários na página inicial, manuais
e orientações gerais sobre a navegação do sistema.

•Possibilita o acompanhamento das fases dos
processos de regulação pela IES.



Sistema e-MEC



Sistema e-MEC



Sistema e-MEC



Cadastro - alteração de menor relevância

São consideradas alterações de menor
relevância:

• a alteração de carga horária,

• a periodicidade,

• o remanejamento de vagas entre turnos,

• alteração do coordenador.

(Instituições sem autonomia) 



Processos de Credenciamento e Recredenciamento  da IES

Processos de Autorização, Reconhecimento e Renovação de 

Reconhecimento de cursos.

Resultados do ENADE (Insumos – cálculo dos indicadores)

Informações sobre CPA (composição e relatórios)

Atualização do corpo docente. 

Atuação do PI no sistema
e-MEC



Questão prática – Processo de
autorização no sistema e-MEC



Aberto o processo, o sistema gera um número de protocolo, que será o 

mesmo nas diversas fases.

PI deverá instruir o processo, cadastrando as informações do curso, 

constantes  no PPC: (nº de vagas; carga horária, componentes curriculares; 

periodicidade; bibliografia; docentes ; perfil do egresso; objetivos do curso; 

Estágios; TCC....)

O protocolo do pedido se completará com o pagamento da taxa.

Questão prática – Processo de autorização no sistema e-MEC



Após o cadastro do curso e respectivo pagamento; o processo segue o

trâmite, até a fase do INEP.

Nesta fase, o PI deverá cadastrar informações do curso; através do

preenchimento do formulário eletrônico, tendo como referência - o

Instrumento de avaliação de curso.

O processo é acompanhado pelo PI até a publicação do ato autorizativo.

Questão prática – Processo de autorização no sistema e-MEC



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para  o desenvolvimento do trabalho do PI  junto ao sistema e-MEC, é 
necessário:

• Bons conhecimento do sistema e-MEC .

• Acompanhamento e estudos sobre a legislação  do ensino superior.

• Acompanhamento e Leitura  das mensagens enviadas pelo sistema e-MEC.

•Acompanhamento diário sobre o trâmite dos processos.



Há os que se queixam do vento. Os que
esperam que ele mude. E os que procuram
ajustar as velas !!!

(william G. Ward)

E você ??

Reflexão



• MUITO OBRIGADA!!!

NORMA S. DOS SANTOS SANSON

(41)8888-2720
normasanson@gmail.com


