SIC 14/06∗

Belo Horizonte, 3 de março de 2006.

1. CIÊNCIAS ECONÔMICAS. DIRETRIZES CURRICULARES - Despacho do Ministro em 24 de
fevereiro de 2006
2. REFORMA UNIVERSITÁRIA - Folha Dirigida, 02/03/2006 - Rio de Janeiro RJ (MEC antecipa pontos do
anteprojeto) – Comunicado SEMESP

1. CIÊNCIAS ECONÔMICAS. DIRETRIZES CURRICULARES
O DOU de 1º de março, trouxe a homologação do Parecer CES/CNE nº 380,de 6 de
outubro de 2005. O Parecer substituiu o 54/04 e apresenta Projeto de Resolução instituindo as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Econômicas.
Vamos aguardar a publicação da Resolução.

DESPACHO DO MINISTRO
Em 24 de fevereiro de 2006
Nos termos do art. 2° da Lei n°. 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de Estado da Educação
homologa o Parecer n°. 380/2005, de 6 de outubro de 2005, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, que aprova a reconsideração do Parecer CES/CNE n. 54/2004, que
estabelece as Diretrizes Curriculares nacionais do curso de graduação em Ciências Econômicas,
conforme consta dos Processos n. 23001.000103-2004-05.
FERNANDO HADDAD
(DOU de 01/03/2006 – Seção I – pág. 12)
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Distribuído a assessorados da CONSAE.

2. REFORMA UNIVERSITÁRIA
> Folha Dirigida, 02/03/2006 - Rio de Janeiro RJ

MEC antecipa pontos do anteprojeto
Natália Strucchi e Roberta Fernandes
Devido à falta de consenso
no governo sobre a versão
final do texto da Reforma
Universitária, o ministro da
Educação, Fernando Haddad, decidiu apresentar um
decreto antecipando alguns pontos do texto, na
última quinta-feira, dia 23
de fevereiro. Entre eles, a
regulação e a avaliação
dos cursos superiores. De
acordo com o ministério, o
decreto terá validade até a
entrada em vigor do texto
completo da reforma.

se qualifiquem, não é fechálas". As entidades que desejam propor emendas ao anteprojeto terão mais uma chance para tentar incluir suas
propostas na versão final da
reforma. O MEC vai receber
sugestões nas próximas duas
semanas.
"Amadurecemos
internamente o texto em todos
os órgãos ligados ao ministério, mas queremos receber
mais sugestões dos setores
ligados à educação para, então, fecharmos de vez o anteprojeto", explicou o ministro.

"O processo de avaliação
precisa produzir resultados. Não basta apontarmos quais cursos ou instituições são melhores ou
piores. Isso precisa refletirse na regulação do ensino", destacou Haddad. Ele
voltou a reforçar que a
intenção da avaliação do
MEC nos cursos superiores não é punir aqueles
que não tiverem bom desempenho. "O nosso objetivo é que as instituições

O texto do anteprojeto deveria
ter sido finalizado no último
dia 27 de janeiro, de acordo
com determinação do próprio
presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o presidente reuniu-se
com dirigentes da Associação
Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), e deu
um ultimato ao ministro Haddad. No último dia 24 de janeiro, os principais ministros se
reuniram para tentar pôr um

fim ao impasse que impedia o trâmite do anteprojeto. Os ministros da Educação, Fernando Haddad, da
Casa Civil, Dilma Roussef,
da Ciência e Tecnologia,
Sérgio Resende, da Saúde, Saraiva Felipe, da Fazenda, Antônio Palocci, e
do Planejamento, Paulo
Bernardo, já estiveram
juntos para tentar finalizar
texto, mas ainda não chegaram a um acordo.
De acordo com o MEC, o
anteprojeto continua passando por modificações.
Após a finalização da proposta, ela será encaminhada para a aprovação
de Lula e, logo depois,
segue para tramitação no
Congresso. O ministro
lançou o decreto antes de
uma viagem realizada ao
Oriente Médio, para discutir projetos educacionais.
Haddad deve retornar ao
país na próxima quintafeira, dia 9.

O SEMESP encaminhou para seus associados, na sexta-feira de Carnaval, e-mail
fornecendo o endereço eletrônico da minuta do Decreto.
A Folha Dirigida fala em duas semanas, e o e-mail do SEMESP, em três.

Não restou claro se “decretoponte” significa uma ponte para a Lei ou uma ponte para o
endereço eletrônico, bem escondidinho.
Há versão diferente em circulação. Durma-se com um barulho desses!

----- Original Message ----From: SEMESP
Sent: Friday, February 24, 2006 3:55 PM
Subject: Anteprojeto de Decreto

Prezado(a) Mantenedor(a),
Informamos que encontra-se disponível no portal do Ministério da Educação - MEC o texto do
Anteprojeto de Decreto, a ser submetido ao Presidente da República, que regulamenta pontos da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394/1996) e a Lei nº 10.861/2004, que institui o
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes).
Ressaltamos que, pelas próximas três semanas, o MEC estará recebendo contribuições dos
setores ligados à educação, antes de finalizá-lo para envio à Casa Civil.
Para visualizar o texto do Anteprojeto de Decreto, favor acessar o link:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/acs_decretoponte.pdf

Atenciosamente,
SEMESP

Se você tem alguma dúvida, entre em contato.
Saudações,
Profª. Abigail França Ribeiro
Diretora Geral
abigail@consae.com.br
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