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Relato e
Encaminhamentos

1.
Informação sobre a formalização e cronograma de trabalho da CCT de
Atualização do Catálogo de Cursos Superiores de Tecnologia
Informou-se que os trabalhos da Câmara Temática vêm sendo conduzidos conjuntamente
pela SERES e SETEC, desde o anúncio da sua criação em abril/2013. O levantamento de
dados foi realizado. A formalização da CCT e execução do trabalho de atualização Catálogo
de Cursos Tecnológicos será realizado conforme cronograma apresentado na reunião, com
previsão de conclusão em junho/2014.

2.
Apresentação dos critérios relacionados ao padrão decisório dos processos de
recredenciamento;
O coordenador Geral de credenciamento de Instituições de Educação Superior- CGCIES,
Rafael Arruda Furtado comunicou aos presentes o inicio dos estudos para a definição de
padrão de análise pela SERES em pedidos de recredenciamento na fase parecer final dos
processos, tendo em vista conferir maior racionalidade e celeridade à análise dos processos
de recredenciamento em trâmite no e-MEC.

3.
Informe sobre a regulamentação da organização e guarda de acervo
acadêmico, em casos de descredenciamento de IES e desativação de cursos;
A Diretora de Supervisão, Marta Wendel Abramo, ponderou que o tema foi colocado em
discussão, inclusive em reuniões anteriores do conselho, contudo, como não houve
consenso, o assunto não avançou no âmbito do Conselho. Informou ainda que o tema
atualmente está sendo conduzido pelo Gabinete do Ministro, por se tratar de um assunto
muito demandado, tendo o Ministério sido inclusive objeto de mandados de segurança. Por
fim, comunicou ainda que há intenção por parte do Ministério que o acervo acadêmico passe
a constituir quesito de avaliação.

4.
Informe sobre a conclusão dos trabalhos da Câmara Consultiva Temática de
Educação a Distância – CCT- EAD;
A Assessora do Gabinete da Secretaria, Prof. Cleonice Matos Rehem, informou sobre a
conclusão dos trabalhos da Câmara Consultiva Temática de Educação a Distancia – CCTEAD com a entrega ao presidente do CC-PARES da proposta para a revisão do Marco
Regulatório da Educação Superior à Distancia. O documento inclui as principais mudanças
sugeridas pela Câmara consultiva Temática de EAD ao Marco Regulatório da ES/EAD e
Plano de Ação Câmara Temática EAD.

5.
Informe sobre a publicação da Portaria Normativa que estabelece o calendário
para protocolo de processos regulatórios referente ao ano de 2014.
A representante da Diretoria de Regulação da Educação Superior, Luana Medeiros, informou
sobre a perspectiva de publicação da referida Portaria, tendo na ocasião solicitado a
apreciação dos setores representados no CCPARES, definindo o prazo de até 11/12/2013
para retorno das considerações.

6.
Informe sobre os trabalhos da Câmara Consultiva Temática de Política
Regulatória do Ensino Jurídico
O Presidente do CCPARES, Dr. Adalberto do Rego Maciel Neto deu ciência do estado de
avanço dos trabalhos da referida câmara. Informou sobre a constituição de dois subgrupos de
trabalho, formados para tratar especificamente do tema “exame da ordem” e “revisão das
grades curriculares”. Informou terem sido realizadas audiências públicas para colher
contribuições de especialistas, as quais deverão ser consolidadas em reunião prevista para
esse fim.

7.

Informe sobre a Câmara Consultiva Temática de Revisão da Portaria 40

O Presidente do CCPARES, Dr. Adalberto do Rego Maciel Neto, informou que em virtude de
mudança no quadro de dirigentes da Coodenação de legislação e Normas da Secretaria, a
coordenação da Câmara Temática passou a ser feita pelo Dr. Thiago de Carvalho e Silva do
Val. Informou que a referida Câmara Temática deverá ser formalizada em breve e solicitou
que os setores representados confirmem os nomes indicados para sua composição.

8.

Informe sobre a alteração do Decreto 5.773/2006.

O Presidente do CCPARES, Dr. Adalberto do Rego Maciel Neto, ratificou a intenção por parte
da SERES em promover o debate temático para aprimoramento do marco legal da regulação
da ES e comunicou que o tema tenderá a avançar simultaneamente com o trabalho de
revisão da Portaria 40.

9.
Perspectiva de constituição da CCT destinada ao levantamento, seleção e
organização das boas práticas associadas à regulação da Educação Superior.
O Presidente do CCPARES, Dr. Adalberto do Rego Maciel Neto, informou sobre a intenção
da SERES na constituição da Câmara Temática destinada ao levantamento, seleção e
organização das boas práticas associadas à regulação da Educação Superior implementadas
pelas IES, tendo consultado os presentes sobre o interesse dos setores representados em
trabalhar sobre a definição da metodologia e formato do estudo.

10.

Informe sobre a criação do INSAES

O Presidente do CCPARES, Dr. Adalberto do Rego Maciel Neto, salientou o empenho do
Secretario de Regulação e Supervisão da Educação Superior nas fases de análise do projeto
de lei 4.372/12 que cria o INSAES, destacando que a proposta caminha de forma produtiva
entre as comissões avaliativas, sustentado por um debate aberto e de alto nível entre os
segmentos afetos à atividade regulatória da ES.

11.

Balanço da política regulatória em 2013 e de um ano de atuação do CCPARES.

A Assessora do Gabinete da Secretaria, Prof. Cleonice Matos Rehem, pontuou os vários
avanços alcançados pela atividade regulatória em 2013. O Presidente do CCPARES, Dr.
Adalberto do Rego Maciel Neto, destacou as relevantes contribuições do CCPARES para a
consolidação dos diversos aspectos da política regulatória, sobretudo as que repercutiram no
aprimoramento no marco normativo e no desempenho da área.
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