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PORTARIA Nº 62, DE 24 DE JANEIRO DE 2020 

 

Foi publicada hoje a Portaria Nº 62, de 24 de janeiro de 2020, que dispõe sobre os procedimentos associados 

à oferta de cursos técnicos de nível médio por instituições privadas de ensino superior. 

 

As IES interessadas na oferta de cursos técnicos de nível médio devem atender os seguintes requisitos: 

  

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, conforme a 

Tabela de Mapeamento constante no Anexo desta 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; e 

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

correlatos aos cursos técnicos a serem ofertados. 

 

As IES interessadas devem solicitar autorização para oferta de curso técnico mediante o pré-cadastro de 

curso técnico no SISTEC, exclusivamente nos seguintes períodos: 

  

http://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/102199/messages/217?email=anapurchio65@gmail.com&c=1580127149&contact_id=352&envelope_id=174
http://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/102199/unsubscribes/217/352?emkt_c=1521750285&envelope_id=174


I - De 1º de fevereiro a 1º de março, para cursos com oferta prevista para o 2º semestre do mesmo 

ano. 

II - De 1º a 31 de julho, para cursos com oferta prevista para o 1º semestre do ano seguinte. 

  

Tenha acesso ao inteiro teor da Portaria aqui.  
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