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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA Nº 713, DE 8 DE SETEMBRO DE 2021 

Estabelece diretrizes para a organização dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia e Colégio Pedro II, define parâmetros 

e normas para a sua expansão e dispõe sobre a 

criação e implementação do modelo de 

dimensionamento de cargos efetivos, cargos de 

direção e funções gratificadas e comissionadas, 

no âmbito dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica e do Colégio Pedro II. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o 

disposto na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, resolve: 

Art. 1º Estabelecer as diretrizes para a organização dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais e Colégio Pedro II, definidos os 

parâmetros e normas para sua expansão, bem como instituído o modelo de 

dimensionamento dos cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas e 

comissionadas no âmbito dos Institutos Federais, dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica e do Colégio Pedro II. 

 

DA ORGANIZAÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS E DO COLÉGIO PEDRO II 

Art. 2º As unidades dos Institutos Federais deverão atender às demandas 

regionais por educação profissional e tecnológica, pesquisa aplicada, inovação e 

extensão, nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

Art. 3º Observados os objetivos, as finalidades, as características e a estrutura 

organizacional estabelecidos na Lei nº 11.892, de 2008, a constituição e estruturação 

dos Institutos Federais e Colégio Pedro II se dará por meio das seguintes unidades 

administrativas: 



 

SANTOS JR CONSULTORIA EDUCACIONAL - CNPJ 11.052.619/0001-66 
Rua Uruguai, 1084, Jd. Girassol – Americana-SP – 13465-680 – (19) 99976 4364 

www.santosjunior.com.br 

Página 2 de 6  

I - Campus, voltado ao exercício das atividades permanentes de ensino, 

pesquisa aplicada, inovação e extensão e ao atendimento das demandas específicas 

nesse âmbito, em sua área de abrangência territorial; 

II - Polo de Inovação, vinculado administrativamente a um campus ou a uma 

Reitoria e destinado ao atendimento de demandas das cadeias produtivas por 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I e à formação profissional para os 

setores de base tecnológica; 

III - Polo de Educação a Distância, vinculado administrativamente a um campus 

e destinado à oferta de cursos de educação profissional e tecnológica na modalidade a 

distância, que poderá ser criado por meio de parceria com órgãos da administração 

pública, com o objetivo de expandir o atendimento às demandas por formação 

profissional em todo o território de abrangência do Instituto Federal; e 

IV - Centro de Referência, vinculado administrativamente a um campus e 

destinado à oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, nas modalidades 

presencial e/ou a distância, com o objetivo de expandir o atendimento às demandas 

por formação profissional em todo o território de abrangência do Instituto Federal, que 

poderá ser criado por meio de parceria com órgãos da administração pública. 

§ 1º A criação e o funcionamento de Campus e Polo de Inovação estarão 

condicionados à autorização do Ministro de Estado da Educação, observados os 

critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

§ 2º A criação e o funcionamento de Centro de Referência e Polo de Educação 

a Distância estarão condicionados à apreciação e autorização do Conselho Superior 

da Instituição. 

§ 3º As matrículas dos cursos ofertados pelos Centros de Referência e Polos 

de Educação a Distância serão registradas no campus a que estão vinculados 

administrativamente. 

§ 4º Os Centros de Referência poderão, extraordinariamente, serem criados e 

vinculados administrativamente à Reitoria, exclusivamente, para o desenvolvimento de 

planos, programas e projetos relacionados à educação profissional e tecnológica, sem 

qualquer oferta de cursos. 

Art. 4º A implantação de Campus, Polo de Inovação, Polo de Educação a 

Distância e Centro de Referência deverá considerar a capacidade instalada de cada 

Instituto Federal e do Colégio Pedro II, especialmente no que se refere ao seu quadro 

de pessoal, estrutura organizacional e orçamento consignado nas leis orçamentárias 

anuais, assim como sua inserção regional. 
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§ 1º O quadro de pessoal, a estrutura organizacional e o orçamento a serem 

utilizados nos Centros de Referência e Polos de Educação a Distância serão de 

responsabilidade do campus a que estiver vinculado administrativamente. 

§ 2º O quadro de pessoal e o orçamento a serem utilizados nos Polos de 

Inovação serão de responsabilidade da instituição de ensino a que se vincula. 

Art. 5º Os Institutos Federais e Colégio Pedro II poderão firmar parcerias, 

celebrar convênios e contratos com instituições públicas, comunitárias ou privadas 

para desenvolver iniciativas de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão, 

respeitada a legislação atinente à matéria. 

Parágrafo único. As parcerias firmadas com instituições públicas de que trata o 

Decreto nº 10.656, de 22 de março de 2021, deverão ser disponibilizadas no sítio 

eletrônico da instituição e conter, no mínimo, o número de matrículas pactuadas e 

efetivadas e o valor anual médio recebido por matrícula. 

Art. 6º O Ministério da Educação - MEC se responsabilizará pela alocação dos 

recursos destinados à manutenção de quadro de pessoal, estrutura organizacional e 

para as despesas correntes e de capital dos Institutos Federais, conforme parâmetros 

e orientações estabelecidos pelo Ministério da Economia - ME. 

§ 1º O MEC poderá alocar recursos complementares ao orçamento anual e 

quadro de pessoal dos Institutos Federais para a implantação de Campus, Polo de 

Inovação, Polo de Educação a Distância, de acordo com a sua disponibilidade e 

procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

§ 2º A destinação de recursos por parte do MEC estará condicionada à 

pactuação de metas e compromissos entre a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica e cada Instituto Federal, por meio de sua Reitoria. 

Art. 7º Os imóveis eventualmente doados para a implantação ou a expansão de 

unidades dos Institutos Federais serão incorporados diretamente ao patrimônio da 

instituição, nos termos da legislação em vigor. 

Art. 8º Caberá à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC a 

coordenação do processo de autorização de novo Campus ou Polo de Inovação de 

Instituto Federal, mediante análise técnica dos projetos de implantação e, para novos 

campi, a verificação in loco das condições de funcionamento de cada unidade, 

observados os critérios estabelecidos em ato do Secretário. 

 

DO MODELO DE DIMENSIONAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES 

Art. 9º Fica instituído o modelo de dimensionamento de cargos efetivos, Cargos 

de Direção - CD e Funções Gratificadas - FG, no âmbito dos Institutos Federais de 
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Educação, Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e do 

Colégio Pedro II, conforme apresentado no Anexo I. 

Parágrafo único. O modelo de dimensionamento é definido para diferentes 

tipos de unidades, e levará em conta o tipo de unidade e o quantitativo de cargos de 

docentes e técnico-administrativos em educação. 

Art. 10. O conjunto de cargos efetivos, CD e FG que compõem o modelo de 

dimensionamento é composto pelos anteriores à Lei nº 11.892, de 2008, somados aos 

que foram criados pela Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012. 

Art. 11. A distribuição dos cargos e funções que compõem o modelo de 

dimensionamento obedecerá, no mínimo, aos seguintes critérios: 

I - distribuição por tipo de unidade, conforme o Anexo II; 

II - distribuição escalonada, considerando: 

a) atualização do Quadro de Cargos Integrantes do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação - QRSTAE, nos termos do Decreto nº 

7.311, de 22 de setembro de 2010, e suas atualizações; 

b) atualização do Banco de Professor-Equivalente dos cargos da Carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - BPEq, nos termos do Decreto nº 

7.312, de 22 de setembro de 2010, e do Decreto nº 8.260, de 29 de maio de 2014, e 

suas atualizações; 

c) existência de ateste orçamentário do ME para os CD e FG; e 

d) as metas institucionais previstas na legislação em vigor, disponibilizadas no 

módulo de disseminação da Plataforma Nilo Peçanha - PNP, e outros indicadores de 

gestão pactuados com o MEC. 

Art. 12. A distribuição de FCC para a instituição será realizada mediante ato de 

autorização de funcionamento do curso e de edital de processo seletivo do curso, 

devidamente comprovados. 

§ 1º Será distribuída uma FCC para cada: 

I - curso técnico presencial de nível médio de oferta regular, mesmo que haja 

mais de um tipo de oferta (integrado, concomitante ou subsequente); 

II - curso técnico de nível médio de oferta regular, na modalidade Educação a 

Distância - EaD, mesmo que haja mais de um tipo de oferta (concomitante ou 

subsequente); 

III - curso técnico de nível médio de oferta regular na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos - EJA; 

IV - curso superior presencial de oferta regular; 

V - curso superior de oferta regular, na modalidade EaD; e 
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VI - curso de pós-graduação stricto sensu regular. 

§ 2º Anualmente, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

verificará, junto às Instituições de Ensino e na base de dados do Sistec, a relação de 

cursos ofertados pelas instituições, para fins de promoção de ajustes do quantitativo 

de FCC e remanejará ao MEC as funções dos cursos descontinuados, quando não 

houver proposta de reaproveitamento dessas funções, em consonância com os 

critérios definidos no § 1º deste artigo. 

Art. 13. Para os cargos efetivos de Técnico-Administrativos em Educação e 

Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico será permitido à instituição 

alterar os quantitativos de cargos das unidades previstos no Anexo I, mediante 

autorização do Conselho Superior ou órgão equivalente, respeitando o quantitativo 

geral da instituição de ensino e considerando a política de interiorização da oferta de 

vagas, e garantindo o mínimo de 70% (setenta por cento) de cargos previstos no 

modelo em cada unidade, observados os critérios estabelecidos pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica. 

Art. 14. Para CD e FG, será permitido à instituição alterar os quantitativos de 

cargos de direção e funções gratificadas das unidades previstos no Anexo I desta 

Portaria, respeitando o quantitativo geral da instituição de ensino. 

§ 1º Para alteração prevista no caput é necessário que o organograma 

institucional seja aprovado previamente pelo Conselho Superior ou órgão equivalente. 

§ 2º Para criação de novas unidades de ensino no âmbito dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica e do Colégio Pedro II, deverá ser levado em consideração, entre outros, 

os quantitativos de cargos de direção e funções gratificadas existentes na instituição. 

Art. 15. O MEC poderá incrementar, em até 20% (vinte por cento), o 

quantitativo de cargos efetivos previstos nos tipos de unidade, conforme as regras e 

critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, desde 

que haja disponibilidade de cargos e orçamento. 

Art. 16. Caberá à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

regulamentar e estabelecer critérios e procedimentos para alteração de tipo de 

unidade e criação de novas unidades de ensino no âmbito dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e do 

Colégio Pedro II. 

Art. 17. Fica estabelecido que, no ato administrativo de autorização de 

funcionamento de novas unidades, deverá constar a informação do respectivo tipo de 

unidade, em consonância com o Modelo estabelecido nesta Portaria. 
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Art. 18. A relação das instituições e os respectivos tipos de unidades que 

compõem o Modelo estabelecido nesta Portaria constam no Anexo II. 

Art. 19. Para a adequação do modelo de dimensionamento previsto nesta 

Portaria, caso sejam identificados excedentes de cargos e funções nas instituições, o 

MEC publicará Portaria promovendo o devido ajuste. 

 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 20. As unidades implantadas com denominação "Núcleo Avançado" são 

equiparadas aos Centros de Referência, devendo atualizar-se à nova nomenclatura. 

Art. 21. As unidades implantadas com denominação "IF Campus Avançado 

40/26" serão atualizadas à nomenclatura IF Campus 40/26. 

Art. 22. As unidades implantadas com denominação "IF Campus Avançado 

20/13" terão sua autorização de funcionamento reavaliada, a partir de critérios 

estabelecidos pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, com base nos 

atos normativos vigentes, podendo ser equiparadas às unidades IF Campus 40/26, 

com atualização à nova nomenclatura. 

Art. 23. Os termos da presente Portaria poderão ser revisados em 24 (vinte e 

quatro) meses, a contar da data de sua vigência. 

Art. 24. Ficam revogadas: 

I - a Portaria MEC nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013, publicada no Diário 

Oficial da União de 31 de dezembro de 2013, e alterações; e 

II - a Portaria MEC nº 246, de 15 de abril de 2016, republicada no Diário Oficial 

da União de 11 de maio de 2016. 

Art. 25. Esta Portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2021. 

 

 

 

MILTON RIBEIRO 

(Publicação no DOU n.º 172 de 10.09.2021, Seção 1, páginas 72 a 80) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

 

 

 

LINK PARA ACESSO AOS ANEXOS I E II 

 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2021&jornal=515&pagina=73&totalArquivos=113

