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Ministério da Educação 

  GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA NORMATIVA Nº 12, DE 2 DE JULHO DE 2013 

Altera a Portaria Normativa MEC nº 01, de 25 de janeiro de 2013, e a 
Portaria Normativa MEC nº 3, de 1º de fevereiro de 2013. 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 
87, parágrafo único, II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º, da Lei nº 10.870, de 19 de 
maio de 2004, no art. 4º, inciso V, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, considerando o artigo 62 
da Portaria Normativa MEC nº 40 de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, 
e fundamentado nos princípios de economicidade, razoabilidade, interesse público, celeridade 
processual, eficiência e padrão de qualidade da educação que regem a administração pública, resolve: 

Art. 1º A Portaria Normativa MEC nº 01, de 25 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 5º ..................................................................................... 

Parágrafo único. Para os aditamentos de mudança de local de oferta de curso e transferência 
de mantença, considerando as necessidades de ajuste de fluxo processual, o sistema e-MEC será aberto 
para o protocolo dos pedidos a partir de 01 de agosto de 2013, permanecendo aberto durante todo o 
ano." 

ANEXO I 

Modalidade de Oferta Presencial 

 

 

ANEXO I 

Modalidade de Oferta Presencial 

Ato Regulatório Período de 
Abertura do 

Protocolo 
sistema e-MEC 

Parecer Final / Secretaria 

Previsão Condicionalidades ao Processo 

1 - Autorização de 
curso em processo 
não vinculado a 
credenciamento de  

De 01 a 28 de 
fevereiro de 
2013  

Até 30 de outubro 
de 2013  

- Sem diligências instauradas; - sem 
ocorrência de 
recursos/impugnações não fluxo 
processual; - denominação de 
curso consolidada no 

De 01 a 31 de 
agosto de 
2013 
 
 

Até 28 de março de 
2014 
 
 

IES e dispensado de 
avaliação in loco 
(art. 11-A da 
Portaria Normativa 
MEC  

país e no sistema regulatório; e - 
manifestação favorável do 
Conselho Profissional, quando 
pertinente.  
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2 - Autorização de 
curso em processo 
não vinculado a 
credenciamento de 
IES e não 
dispensado de 
avaliação com visita 
in loco  
 

De 01 a 28 de 
fevereiro de 
2013  

Até 30 de maio de 
2014  

- Sem diligências instauradas; - sem 
ocorrência de 
recursos/impugnações no fluxo 
processual; - com avaliação 
realizada e resultado satisfatório 
em todas as dimensões e 
indicadores; - todos os requisitos 
legais atendidos; e - manifestação 
favorável do Conselho Profissional, 
quando pertinente.  

De 01 a 31 de 
agosto de 
2013  

Até 28 de 
novembro de 2014  

3 - Autorização de 
curso em processo 
vinculado a 
credenciamento de 
IES 
 

De 01 a 31 de 
março de 2013  

Até 30 de junho de 
2014  

- Sem ocorrência de 
diligências/recursos/impugnações;  
- com avaliação realizada e 
resultado satisfatório em todas as 
dimensões e indicadores; - todos 
os requisitos legais atendidos; e - 
manifestação favorável do 
Conselho Profissional, quando 
pertinente. 

De 01 a 30 de 
setembro de 
2013 

Até 31 de 
dezembro de 2014  

4 -Reconhecimento 
de Curso  
 
 
 

 
De 01 a 30 de 
abril de 2013  
 

 
Até 31 de julho de 
2014  
 

- Sem diligências instauradas; - sem 
ocorrência de 
recursos/impugnações no fluxo 
processual; - com avaliação 
realizada e resultado satisfatório 
em todas as dimensões e 
indicadores; - todos os requisitos 
legais atendidos; e - manifestação 
favorável do Conselho Profissional, 
quando pertinente  

De 01 a 31 de 
outubro de 
2013  

Até 30 de janeiro 
de 2015  

5 -Credenciamento 
de IES e 
Credenciamento 
como Centro 
Universitário 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De 01 a 31 de 
março de 2013  
 

 
 
 
 
Até 30 de junho de 
2014  
 

- Sem diligências instauradas; 
 - sem ocorrência de 
recursos/impugnações no fluxo 
processual; 
 - com avaliação realizada e 
resultado satisfatório em todas as 
Dimensões/Eixos/ Indicadores; 
 -todos os requisitos legais 
atendidos; - finalização do relatório 
de avaliação in loco em todos os 
processos de Autorização 
vinculados. 
 - finalização do relatório de 
avaliação in loco em todos os 
processos de Autorização 

De 01 a 30 de 
setembro de 
2013 

 
 
 
 
Até 31 de 
dezembro de 2014  
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vinculados.  

6 -
Recredenciamento 
de IES  
 
 
 

 
De 01 a 30 de 
junho de 2013  

 
Até 30 de 
setembro de 2014  

- Sem diligências instauradas; 
 - com avaliação realizada e 
resultado satisfatório em todas as 
Dimensões/Eixos/ Indicadores; 
 -todos os requisitos legais 
atendidos; 
sem ocorrência de 
recursos/impugnações no fluxo 
processual. 

De 01 a 31 de 
dezembro de 
2013 

Até 31 de março de 
2015  

 

ANEXO II 

Modalidade de Oferta a Distância 

Ato Regulatório Período de 
Abertura do 

Protocolo 
sistema e-MEC 

Parecer Final / Secretaria 

Previsão Condicionalidades ao Processo 

1 - Autorização de 
curso em processo 
não vinculado a 
Credenciamento de 
IES e dispensado de 
avaliação in loco 
loco (art. 11-B da 
Portaria Normativa 
MEC nº40 de 
2007,republicada 
em 29/12/2010) 

 
De 01 a 28 de 
fevereiro de 
2013 

Até 30 de outubro 
de 2013 
 
 

 
- Sem diligências instauradas; 
 
- sem ocorrência de 
recursos/impugnações no fluxo 
processual; 
 
- denominação de curso 
consolidada no país e no sistema 
regulatório; e 
 
- manifestação favorável do 
Conselho Profissional, quando 
pertinente. 

 
De 01 a 31 de 
agosto de 
2013 

Até 28 de março de 
2014 
 
 
 

2 - Autorização de 
curso em processo 
não vinculado a 
credenciamento de 
IES e não 
dispensado de 
avaliação com visita 
in loco 
 

 
De 01 a 28 de 
fevereiro de 

2013 

Até 30 de maio de 
2014 

 

 
- Sem diligências instauradas; 
- com até 30 polos de apoio 
presencial vinculados; 
- sem ocorrência de 
recursos/impugnações no fluxo 
processual; 
- com avaliação realizada e 
resultado satisfatório em todas as 
dimensões e indica- dores da 
sede e dos polos; 

De 01 a 31 de 
agosto de 

2013 
 

 

Até 28 de novembro 
de 2014 
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- todos os requisitos legais 
atendidos; e 
- manifestação favorável do 
Conselho Profissional, quando 
pertinente 

3 - Autorização de 
curso em processo 
vinculado a 
credencia- mento 
de IES 

De 01 a 31 de 
março de 2013 

Até 30 de junho de 
2014 
 
 
 
 

- Sem diligências instauradas; 
- sem ocorrência de 
recursos/impugnações no fluxo 
processual; 
- com avaliação realizada e 
resultado satisfatório em todas as 
dimensões e indicadores da sede 
e dos polos; 
- todos os requisitos legais 
atendidos; e 
 

De 01 a 30 de 
setembro de 
2013 

Até 31 de dezembro 
de 2014  

4 - Reconhecimento 
de cursos 

De 01 a 30 de 
abril de 2013 

Até 31 de julho de  
2014 
 
 
 

- Sem diligências instauradas; 
- com até 30 polos de apoio 
presencial 
vinculados; 
- sem ocorrência de 
recursos/impugnações 
no fluxo processual; 

De 01 a 31 de 
outubro 
de 2013 

Até 30 de janeiro de 
2015 
 
 
 
 
 

- com avaliação realizada e 
resultado satisfatório 
em todas as dimensões e 
indicadores na sede e nos polos; 
- todos os requisitos legais 
atendidos; e 
- manifestação favorável do 
Conselho Profissional, 
quando pertinente. 

5 - Credenciamento 
de IES e 
Credenciamento 
como Centro 
Universitário 

De 01 a 31 de 
março 
de 2013 

Até 30 de junho de 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sem diligências instauradas; 
- com até 20 polos de apoio 
presencial; 
- sem ocorrência de 
recursos/impugnações 
no fluxo processual; 
- com avaliação realizada e 
resultado satisfatório 
em todas as dimensões/eixos/ 
indicadores na sede e nos polos; 
-todos os requisitos legais 
atendidos; e 

De 01 a 30 de 
setembro de 

Até 32 de dezembro 
de 2014 
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2013  
 
 

- finalização do relatório de 
avaliação in loco em todos os 
processos de autorização 
vinculados. 

6 - 
Recredenciamento 
de IES 

De 01 a 30 de 
junho de 
2013 

Até 30 de setembro 
de 2014 

- Sem diligências instauradas; 
 
 
- com avaliação realizada e 
resultado satisfatório 
em todas as dimensões/eixos/ 
indicadores; 
- sem ocorrência de 
recursos/impugnações 
no fluxo processual; e 
-todos os requisitos legais 
atendidos. 

De 01 a 31 de 
dezembro 
de 2013 

Até 31 de março de 
2015 
 
 
 

 

ANEXO IV 

Cursos não incluídos no calendário regulatório 

Direito 
Medicina 
Psicologia 

Odontologia 

ANEXO V 

Processos de Aditamento 

Ato Regulatório Período de 
Abertura 

do Protocolo 
sistema 
e-MEC 

 
Parecer Final / Secretaria 

Previsão Condicionalidades ao 
Processo 

Atendimento de Mudança de 
local de oferta e curso e 

transferência de mantença. 

Protocolo aberto o 
ano todo 

Seis meses após 
protocolo do 

processo 

- Sem diligências 
instauradas; e 
- sem ocorrência de 
recursos/impugnações 
no fluxo processual 

Demais os atos previstos nos 
artigos 57 e 61 da Portaria 
Normativa MEC nº 40, de 

De 01 a 28 
fevereiro 
de 2013 

Até 30 de agosto 
de 2013 

- Sem diligências 
instauradas; e 
- sem ocorrência de 
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2007,republicada 
em29/12/2010. 

De 01 a 31 de 
agosto de 2013 

Até 31 de janeiro 
de 
2014 

recursos/impugnações 
no fluxo processual. 

 

Art. 2º A Portaria Normativa MEC nº 3, de 1º de fevereiro de 2013, passar a vigorar com a 
seguinte alteração: 

"Art. 4º ..................................................................................... 

Parágrafo único. Para as unidades da federação cuja proporção de vaga em curso de 
medicina por 10.000 (dez mil) habilitantes for menor que a média Brasil - 0,83 (zero vírgula oitenta e 
três), tal como definida no Anexo I, poderão, à critério da SERES, ser processados pedidos de aumento 
de vagas de cursos ainda não reconhecidos." 

Art. 3º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação. 

 

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA 

 

(DOU nº 126, quarta-feira, 3 de julho de 2013, Seção 1, Páginas 10/11) 

 


