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DOU de 21/06/2017 (nº 117, Seção 1, pág. 9)

Art. 10º O polo de educação a distância é a unidade
acadêmica e operacional descentralizada, no País ou no
exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais
relativas aos cursos ofertados na modalidade a distância.

Art. 11 - O polo EaD deverá apresentar identificação inequívoca da IES responsável pela oferta
dos cursos, manter infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada ao projeto
pedagógico dos cursos a ele vinculados, ao quantitativo de estudantes matriculados e à
legislação específica, para a realização das atividades presenciais, especialmente:

I - salas de aula ou auditório;

II - laboratório de informática;

III - laboratórios específicos presenciais ou virtuais;

IV - sala de tutoria;

V - ambiente para apoio técnico-administrativo;

VI - acervo físico ou digital de bibliografias básica e complementar;

VII - recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC; e

VIII - organização dos conteúdos digitais.

Art. 12 - As IES credenciadas para a oferta de cursos superiores a distância poderão criar polos
EaD por ato próprio, observando os quantitativos máximos definidos no quadro a seguir,
considerados o ano civil e o resultado do Conceito Institucional mais recente.



Art. 13 - A IES deverá informar, no Sistema e-MEC, seus polos de EaD criados, no prazo
máximo de sessenta dias, a contar da expedição do ato próprio, mantendo atualizados
os dados de pessoal, infraestrutura física e tecnológica, prevista no art. 11,
documentação que comprove disponibilidade dos imóveis e eventuais contratos de
parceria.

Parágrafo único - Quando da informação de polo de EaD pela IES, o Sistema e-MEC
gerará seu respectivo código de identificação, que será utilizado em funcionalidades do
Cadastro e-MEC e em processos regulatórios.

Art. 14 - A IES deverá manter atualizadas, no Cadastro e- MEC, a vinculação de cursos de
EaD a polos e a distribuição de vagas, em conformidade com as disposições definidas em
editais de processos seletivos e registros acadêmicos.

Parágrafo único - Os polos de EaD sem vínculo a curso ativo receberão sinalização que
retrate essa condição.

Art. 15 - O remanejamento de vagas autorizadas de um curso de EaD entre polos é de
competência da IES credenciada e deve ser processado como atualização cadastral.
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