


EDUCAÇÃO SUPERIOR: O BRASIL NO MUNDO

NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR – 2009 
(MILHÕES)

Projeções:

1990 – 60 Milhões
  2010 – 170 Milhões
  2025 – 260 Milhões

O Brasil é o quinto maior mercado de 
ensino superior do mundo e o maior 
da América Latna, segundo o estudo 
“Global Educaton Digest 2011” da 
UNESCO, com dados de 2009.



1990
 IES: 
      922 

 CURSOS:
     6.644

 ALUNOS:
    1.868.529  

2016
 IES:

    2.407 (296-2.111)

 CURSOS:
      34.366  

ALUNOS:
    8.048.701 (24,7% - 75,3%)

 

2003
 IES:

    1.859

 CURSOS:
      17.380  

ALUNOS:
     3.989.366

EXPANSÃO DO SISTEMAEDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 









O número de matrículas na EaD 
continua crescendo, atingindo 
quase 1,5 milhão em 2016, o que 
já representa uma participação 
de 18,6% do total de matrículas 
da educação superior. 

O número de matrículas em cursos de graduação 
presencial diminuiu 1,2% entre 2015 e 2016; Na 
modalidade a distância, o aumento foi de 7,2%.

A participação da educação a distância em 2006 
era de 4,2% do total de matrículas em cursos de 
graduação.
 







PASSAMOS DO ESPAÇO MÉTRICO AO TOPOLÓGICO
INTERCONECTIVIDADE



SURGEM NOVOS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM



ALGUNS AVANÇOS RECENTES



Atualmente, a atuação das Instituições de Ensino 
Superior, públicas e privadas ocorre em um contexto 
regido por um expressivo avanço tecnológico e, no 
entanto, deparamos com a constante

A Formatura do discente é a 
finalização da jornada acadêmica, 
materializada no DIPLOMA.

FRAUDEBUROCRACIA

LENTIDÃO 
PROCESSO



Motivação da Ação

O processo para emissão e registro de diplomas que hoje possuímos, por não dispor de um 
padrão de interoperabilidade, aceitação e rastreabilidade, abre precedentes para fraudes, o que 
expõe a fragilidade do processo de emissão e, concomitantemente, constitui serviço que onera 
as instituições.

Ações do MEC frente a esse cenário 

Repensar a sistemática do fluxo de emissão e de registro de diplomas, para que a 
substituição do meio físico para meio digital não seja uma informatização apenas 
automatizando a burocracia hoje instaurada.



PORTARIA Nº 330/ 5 ABR. 2018
 
Dispõe sobre a emissão de 
diplomas em formato digital 
nas instituições de ensino 
superior pertencentes ao 
sistema federal de ensino.

Fica instituído o Diploma Digital no âmbito das 
instituições de ensino superior, públicas e privadas, 

pertencentes ao sistema federal de ensino.

O Diploma Digital abrange o registro e o respectivo 
histórico escolar (o que diverge do acervo acadêmico).

As IES terão vinte e quatro meses para implementar o 
Diploma Digital após a data de publicação do 

regulamento.



Cuidados do MEC com essa inovação

Art. 2º A adoção do meio digital para 
expedição de diplomas e documentos 
acadêmicos deverá atender as 
diretrizes de certificação digital do 
padrão da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, 
disciplinado em lei, normatizado e 
fixado pelo Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação – ITI.

Art. 3º Os procedimentos gerais para 
emissão de documentos por meio 
digital e para a expedição e o registro 
de diplomas digitais serão 
regulamentados em ato específico do 
Ministério da Educação.



Regulamentação para 
implementação do 

Diploma Digital

Criação 
Grupo de Trabalho

GT do Diploma Digital

Articulação entre SESu, SERES e ITI
Portaria de Normatização

Regulamentação e Procedimentos Gerais para emissão de 
documentos por meio digital e para a expedição e registro 
de Diplomas Digitais fixada pela Portaria nº 330/2018



Qual a Proposta do MEC em incorporar o ICP-Brasil?

 Definir parâmetro de qualidade para os Processos e  Documentos emitidos 
em modo digital;

 Garantir autenticidade, integridade, confiabilidade, disponibilidade, 
rastreabilidade e validade jurídica e nacional aos processos e documentos 
emitidos;

 Possibilitar o cruzamento de dados entre Diplomas emitidos e o Censo da 
Educação Superior;

 Criar plataforma para consulta de validação dos diplomas emitidos.



E-Notcias | TV Escola - Diploma entra na era DigitalDisponível em:
htps://www.youtube.com/watch?v=fMRLfAUleNQ&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=fMRLfAUleNQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fMRLfAUleNQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fMRLfAUleNQ&t=2s


Prof. Mauro Luiz Rabelo
DIFES/SESu/MEC

Obrigado!
mauro.rabelo@mec.gov.br
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