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DESPACHO DA SECRETÁRIA 
Em 5 de dezembro de 2014 

 
 

Nº 278 - INTERESSADOS: INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (IES) CUJOS 
CURSOS DO CICLO AZUL FORAM OBJETO DO DESPACHO Nº 192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 
2012. 

A SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da 
atribuição que lhe confere o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo 
Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, acolhendo integralmente a Nota Técnica nº 
1130/2014-CGSE/DISUP/SERES/MEC, inclusive como motivação, nos termos do art. 50, 
do §1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, torna público os parâmetros técnicos 
para aplicação de penalidades pela Diretoria de Supervisão da Educação Superior - 
DISUP/SERES aos cursos do ciclo azul objeto do Despacho nº 192, de 18 de dezembro 
de 2012, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, 
conforme anexo deste Despacho. 
 

MARTA WENDEL ABRAMO 
 

ANEXO 
 

NOTA TÉCNICA N° 1130/2014-CGSE/DISUP/ SERES/MEC INTERESSADOS: Instituições de 
Educação Superior (IES) cujos cursos do ciclo azul foram objeto do Despacho 
SERES/MEC nº 192/2012. 

Apresentação de critérios fixados pela Secretaria de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior para aplicação de penalidades às IES cujos cursos do ciclo azul 
foram objeto do Despachos SERES/MEC nº 192/2012. Não cumprimento das ações do 
Protocolo de Compromisso conforme critérios da Nota Técnica nº 351/2014/DIREG/ 

SERES/MEC, aprovada pelo Despacho SERES/MEC nº 89/2014, ou não adesão a 
Protocolo de Compromisso - PC no sistema e-MEC. 

I - RELATÓRIO 
1.A presente Nota Técnica apresenta critérios fixados pela Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior para a aplicação de penalidades às 
Instituições de Educação Superior (IES) cujos cursos do ciclo azul foram objeto do 
Despachos SERES/MEC nº 192/2012, nos casos de não cumprimento das ações do 
Protocolo de Compromisso conforme critérios da Nota Técnica nº 351/2014/DIREG/ 

SERES/MEC, aprovada pelo Despacho SERES/MEC nº 89/2014, ou nos casos de não 
adesão a Protocolo de Compromisso - PC no sistema e-MEC. 

II - ANÁLISE 
II.1 - Histórico 
2.Em dezembro de 2012 a SERES publicou despacho que criou um novo fluxo para 

os processos de Renovação de Reconhecimento. Os novos parâmetros e procedimentos 
apresentados tomaram por referência os resultados do ciclo avaliativo do Sistema 



Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, em especial o Conceito 
Preliminar de Curso - CPC. 

3.Os objetivos da SERES com a publica?o do Despacho SERES/MEC nº 185/2012 
foram: (i) apresentar uma proposta concreta para lidar, de forma racional e efetiva, 
com o grande volume de processos que tramitam na Secretaria; e (ii) assegurar que 
todos os cursos pertencentes ao um mesmo ciclo avaliativo tenham seus processos 
abertos em um momento único, possibilitando ao órgão regulador melhor planejar e 
executar suas tarefas. 

4. Nesse sentido, cumprindo o novo fluxo estabelecido, foram publicadas as 
portarias de renova?o de reconhecimento dos cursos do ciclo azul que obtiveram 
resultados satisfatórios no CPC e foram abertos, de ofício pela Secretaria, os processos 
referentes aos cursos que obtiveram resultados insatisfatórios (já na fase protocolo de 
compromisso) ou que não obtiveram resultado no indicador. 

5.Entre os cursos do ciclo azul para os quais foi aberto processo de renovação de 
reconhecimento já na fase protocolo de compromisso, a Secretaria aplicou medidas 
cautelares a um grupo específico, que obteve resultados insatisfatórios de forma 
reiterada nos CPC referente aos anos de 2008 e 2011. 

6.Tais medidas cautelares foram, então, implementadas com a publica? o do 
Despacho SERES/MEC nº 192, de 18 de dezembro de 2012, fundamentado na Nota 
Técnica nº 964/2012 SERES/MEC, que trouxe as seguintes determina?es: 

a. Sejam aplicadas medidas cautelares preventivas de suspensão de ingresso em 
todos os cursos relacionados nos Anexos I e II deste Despacho, com fundamento 
expresso no art. 60 combinado com o art. 61, §2º, do Decreto n.º 5.773, de 2006, 
tendo em vista os reiterados resultados insatisfatórios no CPC nos anos de 2008 e 2011. 

b. Os cursos do Anexo II, uma vez que apresentaram piora na comparação entre 
os índices de 2008 e 2011, não poderão ter a referida medida cautelar revista pela 
Secretaria sem a efetiva comprovação do cumprimento de todas as medidas 
relacionadas no protocolo de compromisso assumido no processo regulatório específico 
de renovação de reconhecimento do curso. 

7. O Despacho SERES/MEC n º 192/2012 foi seguido pela publicação dos 
Despachos SERES/MEC nº 01, de 02 de janeiro de 2013, e nº 187, de 08 de novembro de 
2013, que trouxeram as regras para a revogação das medidas cautelares aplicadas, 
antes da fase Parecer Final. 

8.Em 24 de abril de 2014, publicou-se o Despacho SERES/MEC nº 89/2014, o qual 
aprovou o padrão decisório para os processos de renovação de reconhecimento de 
cursos do ciclo azul objeto do Despacho SERES/MEC n º 192/2012, expressos na Nota 
Técnica nº 351/2014/DIREG/SERES/MEC, de modo a nortear a atuação da Secretaria na 
análise dos processos objeto do Despacho nº 192/2012 em sua última fase no âmbito 
da Diretoria de Regulação da Educação Superior, qual seja, Parecer Final. 

9.Para os casos de não cumprimento das ações do Protocolo de Compromisso 
conforme critérios da referida Nota Técnica nº 351/2014/DIREG/SERES/MEC, bem 
como de não adesão a Protocolo de Compromisso - PC no sistema e-MEC, a Diretoria de 
Regulação da Educação Superior - DIREG encaminhou a matéria a esta Diretoria de 
Supervisão da Educação Superior - DISUP, recomendando a abertura de processo 
administrativo para a aplicação de penalidades, nos termos do art. 50 e seguintes do 
Decreto nº 5.773, de 2006. 

10.Feitos os esclarecimentos prévios, a fim de tornar transparentes e previsíveis 
os critérios adotados por esta DISUP para a aplicação de penalidades, é apresentada a 
seguir a matriz para aplicação de penalidades para IES que tenham descumprido ações 
do PC em desacordo com os critérios estipulados na Nota Técnica nº 
351/2014/DIREG/SERES/MEC, bem como que tenham incorrido na não adesão ao PC. 

II.2 - Da Matriz de Penalidades em caso de descumprimento das ações pactuadas 
no PC 

II.2.1 Do descumprimento das ações do PC em desacordo com a Nota Técnica nº 
351/2014/DIREG/SERES/MEC 



11.A Proposta de Protocolo de Compromisso apresentada pela DIREG às IES cujos 
cursos do ciclo azul foram objeto do Despacho SERES/MEC nº 192/2012, possuía 16 
(dezesseis) ações de melhoria, consideradas como essenciais no processo de superação 
das fragilidades identificadas pela obtenção de resultados insatisfatórios em 2 (dois) 
CPC seguidos. 

12.Abaixo é apresentada matriz de penalidades aplicáveis nos casos de não 
cumprimento das ações do Protocolo de Compromisso conforme critérios da referida 
Nota Técnica nº 351/2014/DIREG/SERES/MEC, diante de indicação da Diretoria de 
Regulação da Educação a esta Diretoria de Supervisão da Educação Superior - DISUP 
para a abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades, nos 
termos do art. 50 e seguintes do Decreto nº 5.773, de 2006. 
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