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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

http://bit.ly/ProgramaSistemaE-mec 

CURSO: SISTEMA E-MEC 

Clique aqui para baixar a ficha de matricula! 

Link da ficha de matrículas: http://bit.ly/SistemaE-mecMatricula 

Objetivo Geral: 

Apresentar os principais requisitos legais e normativos relacionados aos processos 
de autorização de cursos presenciais e a distância de nível superior, como o uso da 
a legislação referente ao tema, de conhecimento obrigatório para os gestores de 
IES. 

Conteúdo:  

1. Apresentação do Sistema e Perfis de Acesso 

• O sistema e-MEC e sua funcionalidade; 

• Acesso ao Sistema; 

• Perfis de acesso; 

• Principais ferramentas do sistema; 

• Novas Ferramentas; 

• Fluxo de um Processo. 

 

2. Demonstração Prática 

• Protocolo de autorização de curso; 

• Formulário Eletrônico de Avaliação; 

• Cadastro de cursos de Especialização. 

 

3. Legislação e Material de Apoio para o Desenvolvimento do Trabalho 

• Instrumentos de Avaliação (Credenciamento, Recredenciamento, 

Autorização e Reconhecimento); 

• Decreto 9.235/2017; 

• Portaria Normativa 20/2017 – Padrões Decisórios; 

• Portaria Normativa 21/2017 – Sistema e-MEC; 

• Portaria Normativa 23/2017 – Fluxos dos processos; 

• Portaria Normativa 840/2018 – Procedimentos de competência do 

INEP; 

• Instrução Normativa 4/2018 – Regulamenta Capítulo II da PN 840. 

http://bit.ly/ProgramaSistemaE-mec
https://www.eduforconsultoria.com.br/uploads/filemanager/source/FICHA%20DE%20MATR%C3%8DCULA%20-%20SISTEMA%20E-MEC.pdf
http://bit.ly/SistemaE-mecMatricula
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• Portaria que divulga o calendário de protocolo de processos 

regulatórios no sistema e-MEC (divulgado anualmente) 

 

Público-Alvo: 

Os nossos cursos são voltados para profissionais que atuam no ensino superior 
sejam pesquisadores institucionais, consultores educacionais, professores, 
coordenadores, mantenedores, corpo técnico administrativo de IES e demais 
membros que pretendam adquirir conhecimentos para o gerenciamento de 
processos institucionais em IES. 

Previsão de início: Nov/2020.  

Metodologia 

• CURSO ONLINE 
• 2 ENCONTROS REMOTOS (Cada aula remota terá duração de 2h) 
• CHAT 
• FÓRUNS 
• MATERIAL PARA DOWNLOAD 

Duração: 1 mês 

Carga horária: 24h 

 

IMPERDÍVEL: Inscritos até 20/Out/2020 obterão um desconto de 30% no valor do 
curso. 

 

 
  
Saiba mais: (85) 981271099 
 https://wa.me/558581271099 
 

 

 
Obs* A CONSULTORIA EDUFOR reserva-se o direito de não realizar o curso se 
o número de alunos for insuficiente 

https://wa.me/558581271099

