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LEGISLAÇĀO OBJETO REFERÊNCIA IMPLICAÇĀO DA LEGISLAÇĀO SOBRE 
O PDI 

Lei 11892 

Institui a Rede 
Federal de educação 

Profissional, 
Científica e 

Tecnológica, cria os 
Institutos Federais 

de Educação, 
Ciência e 

Tecnologia, e dá 
outras providências. 

Art. 14.  

Art. 14.  O Diretor-Geral de 
instituição transformada ou integrada em 
Instituto Federal nomeado para o cargo 
de Reitor da nova instituição exercerá 
esse cargo até o final de seu mandato em 
curso e em caráter pro tempore, com a 
incumbência de promover, no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
elaboração e encaminhamento ao 
Ministério da Educação da proposta de 
estatuto e de plano de desenvolvimento 
institucional do Instituto Federal, 
assegurada a participação da 
comunidade acadêmica na construção 
dos referidos instrumentos. 

Decreto n° 
5.224, de 

01/10/2004 

Dispõe sobre a 
organização dos 
CEFETs, que se 

tornaram IFs 
(Institutos Federais). 

Art. 17, §5°; 
Art. 21 

Art. 17, §5. A autonomia dos CEFETs 
(IFs) deverá observar os limites definidos 
no PDI. 
 
Art. 21. O credenciamento dos CEFETs 
(IFs) está condicionado à apresentação 
do PDI e a indicadores institucionais de 
desempenho. 

Decreto n° 
9.057, de 

25/05/2017 

Regulamenta o art. 
80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro 

de 1996, que 
estabelece as 

diretrizes e bases da 
educação nacional. 

Art. 12; Art. 
13;  Art. 19, § 

2º. 

Art. 12. As instituições de ensino 
superior públicas dos sistemas federal, 
estaduais e distrital ainda não 
credenciadas para a oferta de cursos 
superiores na modalidade a distância 
ficam automaticamente credenciadas, 
pelo prazo de cinco anos, contado do 
início da oferta do primeiro curso de 
graduação nesta modalidade, 
condicionado à previsão no Plano de 
Desenvolvimento Institucional. 
 
Art. 13. Os processos de credenciamento 
e recredenciamento institucional, de 
autorização, de reconhecimento e de 
renovação de reconhecimento de cursos 
superiores na modalidade a distância 
serão submetidos à avaliação in loco na 
sede da instituição de ensino, com o 
objetivo de verificar a existência e a 
adequação de metodologia, de 
infraestrutura física, tecnológica e de 
pessoal que possibilitem a realização 
das atividades previstas no Plano de 
Desenvolvimento Institucional e no 
Projeto Pedagógico de Curso.  
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Art. 19. A oferta de cursos superiores na 
modalidade a distância admitirá regime 
de parceria entre a instituição de ensino 
credenciada para educação a distância e 
outras pessoas jurídicas, 
preferencialmente em instalações da 
instituição de ensino, exclusivamente 
para fins de funcionamento de polo de 
educação a distância, na forma a ser 
estabelecida em regulamento e 
respeitado o limite da capacidade de 
atendimento de estudantes. 
§ 2º O documento de formalização da 
parceria de que trata o § 1º, ao qual 
deverá ser dada ampla divulgação, 
deverá ser elaborado em consonância 
com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional de cada instituição de 
ensino credenciada para educação a 
distância. 

Decreto n° 
9.235, de 

15/12/2017 
 

Dispõe sobre o 
exercício das 
funções de 
regulação, 

supervisão e 
avaliação das 
instituições de 

educação superior e 
dos cursos 

superiores de 
graduação e de pós-

graduação no 
sistema federal de 

ensino. 

Art. 20 e 21 
 

Art. 20. A IES deverá, dentre outros 
documentos, instruir o pedido de 
credenciamento com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI. 
 
Art. 21. Dispõe sobre os elementos 
mínimos que devem estar contidos no 
PDI. 
 

Portaria 
Normativa n° 
11/MEC, de 
20/06/2017 

Estabelece normas 
para o 

credenciamento de 
instituições e a 
oferta de cursos 

superiores a 
distância, em 

conformidade com o 
Decreto nº 9.057, de 
25 de maio de 2017. 

Art. 2°; Art. 5°; 
Art. 7°; Art. 8°; 

Art. 12; Art. 
18; Art. 21 §2°. 

Dispõe sobre: utilização do PDI para o 
recredenciamento EAD; as avaliações in 
loco nos processos EAD compararão 
com as realizações previstas no PDI; os 
polos EAD a serem criados devem ser 
quantificados no PDI; o documento de 
formalização da parceria entre a IES e 
outras pessoas jurídicas, para oferta de 
cursos superiores a distância, deve ser 
elaborado em consonância com o PDI; o 
ambiente profissional utilizado para 
estágio supervisionado e atividades 
presenciais deverão ter sua 
infraestrutura e natureza justificadas no 
PDI; as formas de cooperação 
institucional entre as modalidades 
presencial e a distância deverão estar 
previstas no PDI. 
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Portaria 

Normativa n° 
20/MEC, de 
21/12/2017 

Dispõe sobre os 
procedimentos e o 
padrão decisório 
dos processos de 
credenciamento, 

recredenciamento, 
autorização, 

reconhecimento e 
renovação de 

reconhecimento de 
cursos superiores, 

bem como seus 
aditamentos, nas 

modalidades 
presencial e a 
distância, das 
instituições de 

educação superior 
do sistema federal 

de ensino. 

 
Art. 4°; Art. 5°; 

Art. 6°. 

Art. 4º. O pedido de credenciamento 
presencial será indeferido (…) caso os 
seguintes indicadores obtiverem 
conceito insatisfatório igual ou menor 
que 2 (dois):  
I. Plano de Desenvolvimento 
Institucional PDI, planejamento didático-
instrucional e política de ensino de 
graduação e de pós-graduação;  
 
Art. 5º O pedido de credenciamento EaD 
será indeferido (…) caso os seguintes 
indicadores obtiverem conceito 
insatisfatório igual ou menor que dois:  
I. PDI, política institucional para a 
modalidade EaD;  
 
Art. 6º. No pedido de recredenciamento 
será instaurado protocolo de 
compromisso (…) caso os seguintes 
indicadores obtenham conceito 
insatisfatório igual ou menor que 2 
(dois):  
I. PDI e políticas institucionais voltadas 
para o desenvolvimento econômico e à 
responsabilidade social;  
II. PDI e política institucional para a 
modalidade EaD, quando for o caso;  

 
Portaria 

Normativa n° 
21/MEC, de 
21/12/2017 

Dispõe sobre o 
sistema e-MEC, 

sistema eletrônico 
de fluxo de trabalho 
e gerenciamento de 

informações 
relativas aos 
processos de 

regulação, avaliação 
e supervisão da 

educação superior 
no sistema federal 
de educação, e o 

Cadastro Nacional 
de Cursos e 

Instituições de 
Educação Superior 

Cadastro e-MEC. 

ANEXO (Itens 
19.2 e 19.2.1) 

19.2. PDI consiste num documento em 
que se definem a missão da instituição 
de ensino superior e as estratégias para 
atingir suas metas e objetivos. 
Abrangendo um período de cinco anos, 
deverá contemplar o cronograma e a 
metodologia de implementação dos 
objetivos, metas e ações do Plano da IES, 
observando a coerência e a articulação 
entre as diversas ações, a manutenção 
de padrões de qualidade e, quando 
pertinente, o orçamento. Deverá 
apresentar, ainda, um quadro-resumo 
contendo a relação dos principais 
indicadores de desempenho, que 
possibilite comparar, para cada um, a 
situação atual e futura (após a vigência 
do PDI). 
 
19.2.1. O PDI deve estar intimamente 
articulado com a prática e os resultados 
da avaliação institucional, realizada tanto 
como procedimento autoavaliativo como 
externo. Quando se tratar de Instituição 
já credenciada e/ou em funcionamento, 
os resultados dessas avaliações devem 
balizar as ações para sanar deficiências 
que tenham sido identificadas. Se a IES 
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        Fonte: Elaborado pelos autores*, com base na legislação citada. 

18 de abril de 2018 
 

 *Alvaro José de Oliveira (PRDI/IFAL) 
Fernanda Silva B. de Albuquerque (PRDI/IFAL) 

Carlos Fabiano da Silva (PEI/IFAL)    
 

tiver apresentado PDI quando do 
Credenciamento, o documento 
institucional deverá incluir, também, uma 
comparação entre os indicadores de 
desempenho constantes da proposta 
inicial e uma avaliação considerando se 
a situação atual.  

Portaria 
Normativa n° 
23/MEC, de 
21/12/2017 

Dispõe sobre o fluxo 
dos processos de 
credenciamento e 
recredenciamento 
de instituições de 

educação superior e 
de autorização, 

reconhecimento e 
renovação de 

reconhecimento de 
cursos superiores, 

bem como seus 
aditamentos. 

Art. 26, § 1º; 
Art. 45, XIV; 

Art. 74. 

Art. 26, § 1º. Para a solicitação de 
autorização ou reconhecimento, é 
indispensável que o curso conste no PDI 
atualizado. 
 
Art. 45. Os seguintes aditamentos 
independem de ato prévio do MEC, 
devendo ser informadas à SERES as 
modificações aprovadas por atos 
próprios das IES para fins de atualização 
cadastral, observada a legislação 
aplicável:  
(...) 
XIV alteração do PDI. 
 
Art. 74. O pedido de credenciamento de 
campus fora de sede será instruído no 
Sistema e-MEC, de acordo com as 
disposições processuais que regem o 
pedido de credenciamento institucional, 
devendo conter os seguintes 
documentos:  
I. alteração do PDI, relativa à ampliação 
da área de abrangência, com indicação 
dos cursos previstos para o novo 
campus;  


