
 

1 

 

 
Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco F, Entrada A, Conjunto A, 13 º andar 
Edifício Vision Work & Live, Asa Norte – Brasília – DF 
CEP 70.701-060 – Brasília – DF, Tel.: (61) 3554-0072 
website: www.eduxconsult.com.br 

 

 

COMUNICADO 

  

Considerando a importância do evento, a EDUX preparou este resumo do bate papo 
realizado pela ABMES, em 08/12/2020, com Danilo Dupas, Secretário da SERES/MEC. 
O evento na integra está disponível no YouTube.  
 
I. APRESENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DANILO DUPAS RIBEIRO – SECRETÁRIO DE 
REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SERES/MEC) 
 
PARTICIPANTES:  

➢ Celso Niskier- Diretor Presidente da ABMES 

➢ Danilo Dupas Ribeiro- Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

(Seres/MEC) 

 
A proposta do bate papo foi que o Danilo Dupas entregasse um balanço desses 4 meses do 
MEC (o que foi desenvolvido nesse período) e, o planejamento para o próximo ano (2021), 
na área de processos regulatórios. 
 
PROJETO DE EVOLUÇÃO DA SERES 
O ministro quer fazer uma transformação na SERES da seguinte forma: 
SERES HOJE: perfil cartorial, burocracia restritiva, muitos processos represados; 
SERES AMANHÃ: suporte nas políticas públicas; burocracia colaborativa, maior 
agilidade/maior responsabilização. 
Fazer uma transformação do ANALÓGICO para o DIGITAL. 
Tirar o peso da burocracia, mas dar maior responsabilização às mantenedoras, maior 
responsabilização na ponta. 
Em 2021, já iniciarão essa nova regulamentação; é prioridade do MEC. 
Supervisão: dar um perfil de compliance, ao invés de auditoria. Porque no compliance 
trabalha com a prevenção, a busca de orientação e construção de caminhos mais seguros 
para a IES, cooperação. 
- Instituições em fase de Credenciamento, que já tiveram ao menos 1 (uma) visita in 
loco com boa avaliação, essa avaliação será utilizada como parâmetro para os demais 
cursos; 
 
Até 2022, terão: 

✓ uma nova regulação; 
✓ uma supervisão com perfil de complinace. Dar um perfil de compliance, ao invés de 

auditoria. Porque no compliance trabalha com a prevenção, a buscamos orientação 
e construção de caminhos mais seguros para a IES, cooperação. 

✓ transição para o novo CEBAS,  
✓ novos sistemas (e-MEC e SisCEBAS). 
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II. QUESTIONAMENTOS: 

 
EM RELAÇÃO À PORTARIA 541/2020 (QUE APLICOU MEDIDAS CAUTELARES NAS IE 
COM ATOS VENCIDOS E SEM A CND, ESTABELECENDO QUE AS IES FICAM 
IMPEDIDAS DE ADMITIR NOVOS ALUNOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E/OU DE 
PÓS-GRADUAÇÃO). 
Como a janela só abre em janeiro, como ficam os processos já em trâmite? As IES poderão 
dar seguimento e regularizar em janeiro? 
Resposta: A SERES irá emitir uma portaria com calendário extraordinário, a partir da 
semana que vem até o final de janeiro, para essa regularização. É uma oportunidade para 
que essas IES se regularizem. Se a IES não se prontificar em ajudar e aproveitar essa 
oportunidade, os processos serão encaminhados para a supervisão. Irão enviar um 
comunicado para as IES. O NAAI já está à disposição para atendimento. 
 
A irregularidade de uma modalidade impacta na outra? Se o ato vencido é EaD, ela impacta 
também no presencial?  
Resposta: Sim. O sobrestamento trava todos os processos até para incentivar a resolução 
rápida do problema. 
 
EM RELAÇÃO AO PRÓXIMO ENADE: 
Diante do adiamento e das diversas dificuldade enfrentadas pela IES, já existe alguma 
discussão sobre a sua utilização como indicador de qualidade de modo a não penalizar as 
IES diante desse cenário?  
Resposta: Estão com um GT junto ao INEP e ao CNE, e vão buscar o melhor caminho, mas 
sempre priorizando a qualidade. Está em discussão.  
 
EM RELAÇÃO À COMISSÃO ÚNICA DE AVALIAÇÃO A SER IMPLEMENTADA PELO 
INEP. 
A questão da criação da Comissão Única está sendo discutida na revisão dos instrumentos 
de avaliação? Como isto está avançando? 
Resposta: O INEP está buscando meios em relação à visita multidisciplinar. A SERES está 
aguando a solução. A SERES se antecipou e, as IES que passaram por vista numa 
autorização vinculada a credenciamento e tem outros cursos aguardando, ao invés de ficar 
esperando o pacote para fazer análise, estão priorizando o que já foi feito, mas sempre 
respeitando a Nota 45. 
Como será a retomada das avaliações in loco e articulação da SERES com o INEP? 
Resposta: Vão acelerar soluções alternativas até que as visitas multidisciplinares possam 
ocorrer. 
 
CURSOS EAD PARA IES COM CI SATISFATÓRIO: 
As IES credenciadas em EAD com CI satisfatório poderão ter vistas in loco dispensadas, 
como acontece no presencial?  
Resposta: A princípio, sim. A SERES está buscando priorizar a qualidade. Se tiver qualidade, 
poderá deixar de receber visitas, mas isso não depende só do MEC, depende do INEP e do 
CNE também. 
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CREDENCIAMENTO ESPECIAL PARA LATO SENSU: 
Como será o trâmite para credenciamento especial para ofertar lato sensu? 
Resposta: Como não há regulação específica, continua da mesma forma. Ainda vão discutir 
como será na nova regulação.  
 
CALENDÁRIO 2021 
O Calendário 2021 terá mudanças? 
Resposta: Não terão muitas mudanças em relação ao ano passado.  Anteciparão 
informações para as IES ainda em dezembro para ter uma solução mais assertiva. A minuta 
já foi disponibilizada para as associações. Até a penúltima semana de dezembro, o 
calendário será disponibilizado. ABMES já possui e vai antecipar a minuta de calendário 
2021. 
 
 
RECREDENCIAMENTO DE IES COM CURSOS 100% EAD  
Para IES com cursos 100% EaD, haverá adequações nos atuais instrumentos para efeitos 
de recredenciamento? 
Resposta. Estão conversando, e o foco é sempre privilegiar a qualidade. Mas os 
instrumentos estão sendo discutidos e no momento apropriado, irão compartilhar com as 
associações antes de decidir. 
 
AUTORIZAÇÃO DE CURSOS DE DIREITO EAD: 
Existe alguma novidade? 
Resposta: O EAD como um todo, está sendo discutindo. Está tendo uma discussão ampla 
sobre o EaD. Tem um fila grande de cursos a serem autorizadas e o curso de Direito, assim 
como os outros cursos, tem a necessidade de uma regulação para autorização EaD. Foi 
criado um GT no GM/MEC preocupados com o EaD, estão refletindo sobre as autorizações 
de curso EAD, inclusive com cursos da área de saúde. Até o 1º trimestre do próximo ano, 
terão grandes avanço nessas questões. 
 
CONSELHOS DO SECRETÁRIO PARA AS IES NÃO ENTRAR EM SUPERVISÃO: 

✓ Se tiver dúvidas, consultar NAAI. Entre em contato com o NAAI. 
✓ Se errar, avisar rapidamente a SERES. Não ficar esperando, pensando que o tempo 

vai resolver. Quando envolve MP, o que era simples, se torna complexo. 
✓ Rever os processos, especialmente, em relação à qualidade do curso. 
✓ Ouvir os alunos. Acha que falta sensibilidade em ouvir os alunos e o corpo docente. 

 
SOBRESTAMENTOS: 
Quais as perspectivas para a retomada dos processos e a continuidade do fluxo regulatório, 
tendo em vista a Portaria nº 796 de 2020, que trata dos sobrestamentos? 
Resposta: Foi decidido junto com o INEP que seriam trabalhados os processos de RRs 
(Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento, Recredenciamento e Renovação de 
Recredenciamento). Já estão trabalhando junto com o INEP os indicadores que vão 
privilegiar a qualidade do ensino, para ter uma redução da burocracia nessas liberações. Já 
estão recebendo propostas do Inep e vão potencializar soluções em cima disso. 
 
PERPECTIVAS PARA AS IES PEQUENAS, ISOLADAS, SEM AUTONOMIA 
(FACULDADES): 
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Quais expectativas para que os trâmites possam se tornar mais rápidos? 
Resposta: A preocupação em relação a essas instituições envolve 3 aspectos: atendimento 
personalizado; mais transparência com relação à regulação, com maior compreensão da 
sociedade; dar o atendimento transparente para todos, sem privilégios à nenhuma IES, seja 
grande seja pequena. Fazer a fila andar para que tenhamos uma regulação mais leve, mas 
com uma responsabilização na ponta maior. 
 
COMPLIANCE: 
O fato de a IES já trabalhar com compliance representa um diferencial na regulação? 
Resposta: Sim, só o fato de ela ter compliance já dá à IES um diferencial. Inclusive para 
repassar informações mais assertivas para o MEC. Terá uma integração mais dinâmica. 
 
CREDENCIAMENTO DE CAMPUS FORA DE SEDE: 
Como ficam os processos de credenciamento de campus fora de sede que estariam aptos 
ao credenciamento provisório?  
Resposta: Não estão trabalhando com credenciamento provisório. Podem até pensar para 
o futuro, mas de uma forma diferente do que foi no passado. 
 
ABERTURA PARA CURSOS DE MEDICINA: 
Como estão as perspectivas para abertura de protocolo para curso de medicina? 
Reposta: Foi criado um GT para discutir sobre abertura de cursos de medicina, o ministro 
está sensível. Se der, até o ano que vem, terão uma solução. 
 
HOMOLOGAÇÃO DE PARECERES DO CNE: UM TRATA DA VALIDADE DOS ATOS 
AUTORIZATIVOS, PARA EVITAR A CADUCUDADE DESSES ATOS; E O OUTRO QUE 
TRATA DA PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS DCNS. 
Resposta: Não tem posicionamento do CNE junto ao ministro. Tem que a guardar a posição 
do ministro e do CNE. 
 
COMO FICA A PERSPECTIVA DE AUTOREGULAÇÃO LEVANTADA PELO MINISTRO 
ANTERIOR? 
Resposta: O ministro é muito aberto, precisamos ouvir a sociedade, todas às opões são 
válidas e não descartamos nenhuma.  

 


