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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA Nº 918, DE 15 DE AGOSTO DE 2017

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto n° 9.005, de 14 de março de 2017 e tendo em vista o artigo 22 do Decreto nº 9.057,
de 25 de maio de 2017 e na Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017, do Ministério da Educação,
e conforme consta do processo Nº 23000.031349/2017-45, resolve:
Art. 1º Torna pública a transformação do ato de credenciamento para oferta exclusiva de cursos
de pós-graduação lato sensu a distância em credenciamento para oferta de cursos superiores nessa
modalidade, das instituições relacionadas no Anexo desta Portaria.
Art. 2º As atividades presenciais dos cursos superiores na modalidade a distância que venham a
ser ofertados serão desenvolvidas na sede da instituição, em polos EaD constantes do Cadastro e-MEC, em
conformidade com o art. 16, do Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 e art. 12, da Portaria Normativa
MEC nº 11, de 22 de junho de 2017 e em polos do Sistema UAB, quando for o caso.
Art. 3º A oferta de cursos de graduação e sequenciais na modalidade a distância depende de
prévia autorização pelo Ministério da Educação, resguardadas as prerrogativas de autonomia.
Art. 4º A instituição deverá solicitar recredenciamento para oferta de cursos superiores na
modalidade a distância considerando o prazo previsto em seu ato originário de credenciamento lato sensu
EaD.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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