
INFORMAÇÕES PARA ALUNOS DO ESTADO DO 
MATO GROSSO - MT 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

Primeiramente, informamos que o Diretor da Faculdade Sul Mineira entrou em 
contato com a SEDUC-MT, onde a Sra. Maria Camilo Rodrigues  confirmou que os 
Cursos de nosso Site Educacional atendem perfeitamente às Orientações Gerais - 
Atribuição 2020 - PAS/20.  

A seguir, seguem todos os esclarecimentos e Legislação acerca desse assunto:  

De acordo com a SEDUC - Secretaria de Estado de Educação do Estado do Mato 
Grosso e Coordenadoria de Provimento - COP/SAGP, nas ORIENTAÇÕES GERAIS 
expedidas por estes Órgãos, referente ao assunto: ATRIBUIÇÃO 2020 - PAS/20, 
esclarecemos: 

- No item 3, que diz respeito ao Formulário de Inscrição - Cursos de Formação 
Continuada:  

No item "E" consta a informação:  

 

Sendo assim, OS CERTIFICADOS EMITIDOS PELA FACULDADE SUL MINEIRA ATENDEM 
PERFEITAMENTE ÀS ORIENTAÇÕES GERAIS E NORMA TÉCNICA 11/18, expedidas pela 
própria SEDUC do estado do Mato Grosso, pois a Faculdade Sul Mineira é credenciada 
pelo MEC conforme a Portaria nº 73 de 14/01/19, publicada no D.O.U. em 15/01/19. 



Continuando a leitura das Orientações Gerais - Atribuição 2020 - PAS/20, no item 3.2, 
que traz outras informações relevantes sobre os Cursos de Formação Continuada, 
Graduação e Pós-Graduação, no Parágrafo 1º consta a informação:  

 

Esclarecemos que ESTE TÓPICO SE REFERE ESPECIFICAMENTE AOS CURSOS 
SUPERIORES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, POIS SOMENTE CURSOS DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO SÃO AUTORIZADOS PELO MEC ATRAVÉS DE 
PORTARIA EAD.  

Uma vez que, no Brasil não existe nenhuma Instituição Certificadora Credenciada 
pelo MEC especificamente para Cursos Online – EAD. 

Em se tratando de Cursos Livre de Formação Continuada (Presencial ou Online), a 
Legislação esclarece que esta modalidade de Cursos não necessita de nenhuma 
autorização, credenciamento ou Portaria para serem ministrados.  

Os Cursos Livres de Formação Continuada são regulamentados pela LDB - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. 

De acordo com a Lei n° 9.394/96– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), em seu Título V – Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino, 
CAPÍTULO IV – Da Educação Superior, em seu Art. 39. preconiza que: "A educação 
profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do 
trabalho, da ciência e da tecnologia. 

... 

§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 

II – de educação profissional técnica de nível médio; 

III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação." 

  



Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 
especializadas ou no ambiente de trabalho. 

... 

Art. 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos 
regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a 
matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de 
escolaridade." 

Portanto, os CURSOS LIVRES de Formação Continuada oferecidos pela Faculdade Sul 
Mineira, que é uma Instituição de Ensino Credenciada pelo MEC, estão inseridos na 
Legislação que atende essa  modalidade de ensino, também preconizada pela Lei n° 
9.394/96– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seus Artigos 39, 
40, e 42. 

Uma vez que, no Brasil não existe nenhuma Instituição Certificadora Credenciada 
pelo MEC especificamente para Cursos Online EAD. 

Continuando a apreciação de toda a regulamentação sobre o Processo de Atribuição - 
PAS/20, conforme DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO DIA 
05/11/2019, conforme o Edital de Seleção nº 007/2019/CG/SEDUC/MT, no item 
4.4.1, letra "c", consta a informação:  

 

Sendo assim, conforme o próprio Edital de Seleção expedido pela SEDUC do estado 
do Mato Grosso , mais uma vez, pode ser confirmado que os Certificados emitidos 
pela Faculdade Sul Mineira atendem perfeitamente às exigências expostas no 
mesmo, pois a Faculdade Sul Mineira é Instituição Certificadora credenciada pelo 
MEC, conforme a Portaria nº 73 de 14/01/19, publicada no D.O.U. em 15/01/19, 
conforme mostrado abaixo:  



 

 

 

Caso tenha quaisquer dúvidas acerca das elucidações acima, entre em 
contato com a Diretoria da Faculdade Sul Mineira através do e-mail: 
diretoriafasul@gmail.com 

 

DIRETOR GERAL - FACULDADE SUL MINEIRA 


