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OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO POR INSTITUIÇÕES 

PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR (IPES). 

PORTARIA Nº 62, DE 24 DE JANEIRO DE 2020 

 

Uma nova portaria do Ministério da Educação (MEC) dispõe sobre os 

procedimentos associados à oferta de cursos técnicos de nível médio por 

Instituições privadas de Ensino Superior (IPES). 

Segundo a portaria nº 62, de 24 de janeiro de 2020, o processo de habilitação 

da IPES interessada na oferta de cursos técnicos, na modalidade de nível médio, 

deve apresentar proposta à SETEC, junto ao Sistema Nacional de Informações 

da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), desde que atendido aos 

seguintes requisitos estabelecidos por meio do artigo 4º da Portaria MEC nº 1.718, 

de 2019: 

I - Índice Geral de Cursos - IGC ou Conceito Institucional - CI, o que for mais 

recente, igual ou superior a 3 (três); 

II - atuação em curso de graduação em área de conhecimento correlata à do curso 

técnico a ser ofertado previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos organizado 

pelo Ministério da Educação (MEC), conforme a Tabela de Mapeamento constante 

no Anexo da Portaria;  

III - excelência na oferta educativa comprovada por meio dos seguintes indicadores:  

a) Conceito Preliminar de Curso - CPC ou Conceito de Curso - CC, igual ou superior 

a 4 (quatro) no curso de graduação, da área de conhecimento correlata ao curso 

técnico a ser ofertado;  

b) inexistência de supervisão institucional;  

c) inexistência de penalidade institucional, nos dois anos anteriores à oferta, nos 

cursos de graduação correlatos aos cursos técnicos a serem ofertados.  

1º No ato da solicitação do pré-cadastro como unidade de ensino, o SISTEC 

https://www.eduforconsultoria.com.br/uploads/filemanager/source/PORTARIA%20N%C2%BA%201.718%2C%20DE%208-10-19.pdf
https://www.eduforconsultoria.com.br/uploads/filemanager/source/PORTARIA%20N%C2%BA%201.718%2C%20DE%208-10-19.pdf
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verificará o cumprimento do requisito elencado no inciso I deste artigo e, se 

cumprido, a IPES terá seu cadastro deferido e passará à situação ativa.  

2º Para cada IPES, o SISTEC apresentará a relação dos cursos superiores com 

CPC ou CC igual ou superior a 4 (quatro).  

3º A IPES que já possua cadastro ativo no SISTEC pode apresentar o pedido de 

autorização de oferta de curso técnico mediante o pré-cadastro da proposta de 

curso, para que seja analisado o atendimento dos requisitos de habilitação da 

instituição. 

O pré-cadastro de curso técnico no sistema SISTEC, ocorre exclusivamente nos 

seguintes períodos: 

I – De 1º de fevereiro a 1º março, para cursos com oferta prevista para o 2º 

semestre do mesmo ano.  

II – De 1º a 31º de julho, para cursos com oferta prevista para o 1º semestre do 

ano seguinte. 

A análise do pleito será realizada pela SETEC, a qual tem o prazo legal de até 

120 (cento e vinte) dias, contados da data de conclusão do registro do curso no 

SISTEC, para decidir da seguinte forma: 

1) Caso os documentos sejam insuficientes à apreciação conclusiva, 

poderá instaurar uma diligência, exclusivamente para solicitação de informações 

complementares ou esclarecimentos adicionais. A diligência será encaminhada por 

meio de ofício à IPES, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para resposta, a contar da 

data do recebimento do ofício; e 

2) A insuficiência de elementos de instrução que impeça o seu 

prosseguimento ou o não atendimento da diligência no prazo citado, ocasionará o 

indeferimento do pedido. 

Após o deferimento do pedido, a portaria de habilitação da IPES será 

publicada no Diário Oficial da União com as respectivas autorizações dos cursos 

técnicos. Essa mesma portaria definirá o prazo de 3 (três) anos de vigência do ato e 
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a quantidade de vagas autorizadas pela SETEC (sempre limitadas as vagas do 

curso superior correlato). 

Em caso de indeferimento, as IPES terão o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação de reconsideração, via ofício à SETEC, a contar da data de 

disponibilização do parecer conclusivo no próprio SISTEC, nos termos dos § 2º, § 

3º, § 4º, do art. 6º da Portaria MEC Nº 1.718/2019, e a SETEC terá o prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar do recebimento do ofício, para conclusão da análise do 

recurso. 

Os cursos técnicos de nível médio oportunizam aos alunos escolherem uma 

profissão para o futuro. As dezenas de oportunidades de cursos técnicos são 

opções excelentes para que o aluno consiga concluir o ensino médio e aprender 

uma profissão antes mesmo de terminar os estudos. 

Por meio da portaria, as IPES passam também a ofertar novos cursos na 

modalidade de nível médio-técnico, além dos seus cursos de graduação, permitindo 

a democratização do acesso de centenas de jovens e adultos ao ensino, ao 

mercado de trabalho e à profissionalização, possibilitando o aumento da renda 

familiar, a sustentabilidade das Instituições e o desenvolvimento do país, por meio 

da geração de novos empregos. 

 

A EDUFOR Consultoria assessora na constituição de todo o processo de 

planejamento, avaliação, regulação e implantação de Cursos Técnicos de Nível 

Médio para sua IES, desde a abertura dos processos na plataforma até aprovação 

dos cursos. Sabemos da necessidade de expansão das IES na intenção de 

concorrer com grandes corporações educacionais, bem como de expandir os 

negócios em circunstância das necessidades do mercado brasileiro. 

Fale Conosco clicando aqui:  
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