
Ministério da Educação pública novo regulamento sobre a oferta de cursos

técnicos de nível médio por Instituições Privadas de Ensino Superior

O Ministério da Educação publicou no início do mês de maio a Portaria n.º 314, de 2 de maio de 2022
(“Portaria MEC n.º 314”), por meio da qual regulamenta a oferta de cursos técnicos de nível médio
por Instituições Privadas de Ensino Superior (“IPES”) em virtude das novas diretrizes curriculares
nacionais para a educação profissional e tecnológica, definindo os critérios de habilitação e
autorização para que as instituições credenciadas para a oferta de cursos de graduação possam
ofertar cursos técnicos de nível médio de interesse, desde que correlacionados a área de
conhecimento do(s) curso(s) de graduação e previstos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
(“CNTC”).

Conforme a Portaria MEC n.º 314, os critérios de habilitação descritos se aplicam tanto às ofertas
realizadas com recursos federais provenientes da Lei Federal n.º 12.513/2011, que instituiu o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (“Pronatec”), quanto às realizadas sem repasse de
recursos.

As IPES interessadas em ofertar os cursos técnicos de nível médio deverão se submeter à habilitação
perante a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (“Setec/MEC”),
por meio do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (“Sistec”),
comprovando, cumulativamente, possuir:

i. Índice Geral de Curso ou Conceito Institucional, referente a modalidade presencial e/ou EaD, igual ou
superior a 3;

ii. Curso de graduação em área de conhecimento correlata à do curso técnico a ser ofertado; e

iii. Excelência na oferta educativa comprovada por meio da demonstração de Conceito Preliminar de
Curso ou Conceito de Curso igual ou superior a 4, no curso de graduação da área de conhecimento
correlata, da ausência de processo administrativo de supervisão institucional em andamento, e da
ausência de penalidade institucional nos cursos de graduação correlatos aos cursos técnicos de
interesse nos dois anos anteriores à oferta.
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Após devidamente habilitada, a instituição privada de ensino superior poderá
requisitar autorização para oferta de curso técnico, observando que este
esteja inserido no âmbito da tabela de mapeamento editada pelo Setec/MEC,
que haja infraestrutura física, tecnológica e de pessoal para o
desenvolvimento adequado do curso a ser ofertado, nas atividades teóricas ou
práticas, no mesmo endereço e modalidade do curso de graduação correlato,
e que o número de vagas a serem ofertadas nos cursos técnicos será
equivalente ao limite de vagas autorizadas para o curso superior correlato.
Ainda, os polos de apoio presencial utilizados para as atividades presenciais
dos cursos técnicos na modalidade a distância deverão ser os mesmos do
curso de graduação correlato.

Os atos autorizativos expedidos para cada curso técnico de nível médio terão
validade de 5 anos, renováveis periodicamente, mediante processo de
avaliação, sendo que as IPES poderão iniciar o funcionamento do curso no
prazo de até 2 anos, sob pena de caducidade, atentando-se ao dever de
publicizar, no site da instituição, os planos de cursos, regimentos, normas
internas e outros documentos a respeito dos cursos ofertados. A oferta dos
cursos técnicos em discordância com os termos previstos na Portaria MEC n.º
314 ou a identificação de indícios de irregularidade na oferta sujeitará as IPES
às medidas cautelares e as penalidades previstas na Lei Federal n.º 9.394/1996
(“Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira”) e no Decreto Federal n.º
9.235/2017.

A equipe de Direito Administrativo e Setores Regulados do Stocche Forbes
Advogados está à disposição para prestar esclarecimentos adicionais acerca da
oferta de cursos técnicos de nível médio por Instituições Privadas de Ensino
Superior, bem como sobre os demais temas pertinentes ao setor de educação.

____________________________________________________

Contato para eventuais esclarecimentos quanto ao conteúdo dessa
Newsletter:

Mariana Saragoça

E-mail: msaragoca@stoccheforbes.com.br

Gregory de Lima Barbosa

E-mail: gbarbosa@stoccheforbes.com.br
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