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Belo Horizonte, 3 de agosto de 2005.

1. MINISTRO DA EDUCAÇÃO. EXONERADO. NOMEAÇÃO

DECRETOS DE 29 DE JULHO DE 2005
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso I, da Constituição, resolve
EXONERAR, a pedido,
TARSO FERNANDO HERZ GENRO do cargo de Ministro de Estado da Educação.
Brasília, 29 de julho de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
(DOU de 01/08/2005 – Seção II – p. 1)

DECRETOS DE 29 DE JULHO DE 2005
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso I, da Constituição, resolve
NOMEAR
FERNANDO HADDAD, para exercer o cargo de Ministro de Estado da Educação, ficando exonerado do que
atualmente ocupa.
Brasília, 29 de julho de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
(DOU de 01/08/2005 – Seção II – p. 1)

E o novo Ministro já propõe a antecipação de pontos consensuais da Reforma Universitária,
através de decreto.

∗

Distribuído a assessorados da CONSAE.

> Folha de São Paulo, 02/08/2005 - São Paulo SP

MEC revisa normas e antecipa reforma
Decreto tenta simplificar regulação e colocar em prática pontos consensuais da proposta para o setor universitário
Luciana Constantino da Sucursal de Brasília

O Ministério da Educação inicia
neste mês uma revisão de todos
os decretos, portarias e resoluções que tratam hoje do ensino
superior público e particular com
o objetivo de tornar as regras
mais claras ao setor. Aproveitará
também para colocar em prática
pontos da reforma universitária
que foram consenso nos debates.
A partir dessa "faxina legislativa",
como foi chamada pelo ministro
Fernando Haddad (Educação),
será publicado um decreto com
as normas que irão vigorar nos
processos de autorizações de
funcionamento de instituições e
credenciamentos de cursos. As
regras valerão também na renovação dos já existentes. O anteprojeto da reforma universitária foi
entregue pelo MEC na última
sexta-feira ao Palácio do Planalto.
Passa agora por análise da Casa
Civil para depois seguir ao Congresso. Segundo Haddad, esse
novo decreto, adequado à LDB
(Lei de Diretrizes e Bases), servirá como uma "ponte" até que a
reforma seja aprovada.
Entre as novidades incorporadas ao decreto está o aumento de
exigência para que uma instituição seja considerada universidade -medida prevista na reforma.
Além da obrigação de ter, pelo
menos, um terço do corpo docente com título de mestre ou doutor
e a mesma proporção de professores com dedicação em tempo
integral, as instituições precisarão

oferecer, no mínimo, três cursos
de mestrado e um de doutorado.
Atualmente, das 164 universidades, 99 não atendem à exigência.
A maior parte delas, cerca de 70,
é particular. Há 27, incluindo
públicas, que nem sequer protocolaram pedido de autorização de
cursos de pós na Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior). Por
isso, o Ministério da Educação
fará um censo específico das
universidades para levantar dados mais precisos sobre a situação. Parte desse tipo de dado é
colhida no Censo da Educação
Superior, realizado todos os anos.
Haddad anunciou que estão
suspensos os pedidos de instituições para serem consideradas
universidades até que as novas
regras estejam definidas. Haverá
um prazo de adaptação às exigências. Tramitam hoje oito pedidos. Para a renovação de reconhecimento de cursos de graduação, o ministério publicou portaria
prevendo que o processo será
feito após avaliação externa da
instituição, prevista no Sinaes
(Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior). "O MEC
se transformou num verdadeiro
cartório, em usina de comissões e
relatórios sem significado concreto na vida das instituições. A
partir do Sinaes e dos novos
procedimentos isso mudará significativamente", disse Haddad. O
ministro afirmou que, a partir

dessas novas medidas, poderão
ser aplicadas suspensões gradativas aos cursos, de acordo com
termos de compromisso assumidos para correção de eventuais
falhas. Paralelo às mudanças, o
MEC pretende realizar um seminário para discutir a formação de
recursos humanos e a habilitação.
Repercussão - A "faxina legislativa" foi bem recebida. Porém,
Paulo Antônio Gomes Cardim, da
comissão executiva do Fórum
Nacional da Livre Iniciativa na
Educação -que reúne 23 instituições privadas-, faz uma ressalva:
que o novo decreto não antecipe
a reforma universitária sem uma
discussão dos pontos a serem
implantados. Para o presidente
da Andifes (Associação Nacional
dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior),
Oswaldo Baptista Duarte Filho,
seria importante o MEC antecipar
a adoção de medidas visando
ampliar a autonomia administrativa das universidades federais.
Cita como exemplo a possibilidade de as próprias instituições
terem autorização para substituir,
por meio de concurso, funcionários e professores que pedem
demissão. Hoje, as federais precisam de autorização da União
para isso, mesmo que esses
gastos já estejam previstos no
Orçamento.

2. RECONHECIMENTO. RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO.
PRORROGAÇÃO
Necessário recapitularmos a questão:
1.

A Lei 9.394/96, em seu art. 46, estabeleceu a renovação periódica de
reconhecimento de cursos e de credenciamento de IES.

2.

A Portaria 877/97 regulamentou, em seu art. 7º, máximo de 5 anos e solicitação
por parte da IES.

3.

A Portaria 1.037/02 concedeu reconhecimento, ainda que provisório, para os
cursos que tivessem tido protocolo de solicitação de (primeiro) reconhecimento,
ou de renovação de reconhecimento, em prazo hábil, por suas IES, para os alunos
concluintes até 31 de agosto de 2002. As Portarias 2.905 e 3.776/02 estenderam
aos seqüenciais e aos tecnólogos, respectivamente, o benefício.

4.

A Portaria 3.486/02 prorrogou esse prazo até 30 de abril de 2003, com as
mesmas exigências de protocolo em prazo hábil.

5.

A Portaria 1.756/03 prorrogou o reconhecimento dos cursos concedidos por
ato do Ministério da Educação até 31 de março de 2004.

6.

A Portaria 983/04 prorrogou o prazo até 31 de agosto de 2004, e, finalmente.

7.

A Portaria 3.631/04 prorrogou esse prazo até 31 de março de 2005.

Foi entendimento, quase unânime, que todos os cursos cujas IES tivessem solicitado ao
MEC, em prazo hábil, o reconhecimento e/ou renovação reconhecimento, estariam cobertos
pelo reconhecimento provisório instituído pela Portaria 1.037/02.
Desde 31 de março de 2005, os setores de registro de diplomas das IES que registram
seus próprios diplomas e os daquelas que registram diplomas de IES não universitárias,
isoladas, privadas, estavam desautorizados a fazê-lo, à vista do vencimento da Portaria
3.631/04.
Enquanto isso, dois outros documentos trataram do assunto:
1.

A Lei 10.870/04, que em seu art. 4º estabeleceu prazo máximo de 5 anos para
reconhecimento de cursos e credenciamento de IES, e de 10 anos para
credenciamento de universidade; e

2.

A Portaria 4.361/04, que em seu art. 10 tratou do reconhecimento e da renovação
de reconhecimento de cursos, e revogou expressamente a Portaria 877/97.
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A edição da Portaria 2.413, de 7 de julho, publicada no DOU de 08/07/05, confirmou
nosso entendimento de que o reconhecimento de cursos e sua renovação, e o
recredenciamento das IES, são modalidades de avaliação inseridas no contexto do SINAES.
E, por conta desse entendimento, a leitura que fizemos foi:
todos os reconhecimentos concedidos por ato do Ministério da Educação continuarão
vigorando para efeito de registro de diplomas até que a IES seja submetida à avaliação
institucional externa.
Como o Parágrafo único do art. 4º restringiu o benefício aos cursos reconhecidos
somente para efeito de expedição de diplomas, a dúvida instalou-se no que se refere aos
reconhecimentos provisórios concedidos pelas Portarias 1.037, 2.905 e 3.776/02, bem como
no que se refere a todas as solicitações procedidas pelas IES durante todo esse período.
A questão de registros de diplomas encontra-se muito mal resolvida em todo o País. Já há
algum tempo! Em abril de 2002 realizou-se, nas dependências da Universidade Federal
Fluminense, sob o apoio do FORGRAD, o I Encontro de Dirigentes de Departamentos de
Administração Escolar – ENDAE, para tratar do assunto. A CONSAE realizou três
Seminários sobre Processo de Registro de Certificados e Diplomas das IES, em Belo
Horizonte (dez/03 e set/04) e São Paulo (abr/05). Em todos eles muitas dúvidas e
questionamentos: sobre a legislação, as dificuldades, as diferenças nos procedimentos - entre
as públicas e as privadas.
Muitas universidades, centros universitários e instituições isoladas vêm nos apresentando
questionamentos os mais variados: Conselho Regional de Fisioterapia que recusa expedir
registro profissional para egresso de universidade federal; Conselho Regional de Medicina
que questiona registro de diploma promovido por universidade federal; Conselho Regional de
Farmácia que recusa expedir registro profissional para egresso de centro universitário que
registrou seu próprio diploma; Secretaria Estadual de Educação que questiona registros
promovidos por universidade federal, estadual e privada, sob a alegação que a Portaria
1.756/03 não prorrogou a 3.486/02!
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Aos questionamentos enviados pelas instituições ao Ministério da Educação, relativos às
dificuldades de interpretação do Parágrafo único da Portaria 2.413/05, a resposta da SESu:
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Para a SESu, a questão é de menor importância, já que ela parece não saber a quantidade
de alunos que concluíram seus cursos no primeiro semestre letivo de 2005 e que estão
requerendo o registro de seus diplomas, sob o risco de não tê-los. Mais – sob o risco de,
obtendo o registro do diploma, não conseguir o registro no órgão de representação
profissional.
A pergunta é: todos os reconhecimentos concedidos por ato do Ministério da
Educação, inclusive aqueles concedidos anteriormente à Lei 9.394/96, e os concedidos,
provisoriamente, pelas Portarias 1.037, 2.905 e 3.776/04, cujo os prazos foram
prorrogados pelas Portarias 3.486/02, 1.756/03 e 984 e 3.631/04, continuam
prorrogados? As universidades podem continuar os diplomas desses cursos? No
entendimento da CONSAE, sim. Mas o que fazer quando os órgãos de representação
profissional recusarem esses diplomas, cujos atos formais, obrigatoriamente inscritos no
verso desses diplomas, apresentarem datas legalmente já vencidas?
É preciso insistir com o MEC na discussão conjunta de novas normas e procedimentos
nacionais para registro de diplomas.
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Para as IES isoladas, não universitárias, não dá mais para continuar convivendo com a
situação atual. Um dos muitos graves problemas com as diferenças de procedimento, por
exemplo, está no valor das taxas cobradas. Enquanto uma universidade federal cobra R$
14,00 pelo registro, outra cobra R$ 250,00! Nós todos sabemos – menos o MEC!

3. CLIPPING EDUCACIONAL
Não deixe de ler todos os dias. Principalmente os dos dias 1, 2 e 3 de agosto. Se você
ainda não o recebe, inscreva-se em nosso site.

4. NOVAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
LEI Nº 11.151, de 29 de julho de 2005
Dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, por desmembramento da
Universidade Federal da Bahia - UFBA, e dá outras providências.
LEI Nº 11.152, de 29 de julho de 2005
Transforma a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro - FMTM em Universidade Federal do Triângulo
Mineiro - UFTM e dá outras providências.
LEI Nº 11.153, de 29 de julho de 2005
Dispõe sobre a instituição da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, por
desmembramento da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, e dá outras providências.
LEI Nº 11.154, de 29 de julho de 2005
Dispõe sobre a transformação da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas - Centro Universitário
Federal - EFOA/CEUFE em Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL- MG e dá outras providências.
LEI Nº 11.155, de 29 de julho de 2005
Dispõe sobre a transformação da Escola Superior de Agricultura de Mossoró - ESAM em Universidade
Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA-RN e dá outras providências.
(DOU de 01/08/2005 – Seção II – p. 1-4)

Das cinco novas universidades federais, duas em Minas Gerais.
O quadro de Instituições Federais de Ensino – IFES, em Minas Gerais, é o seguinte:
9 10 UNIVERSIDADES
UFJF – Juiz de Fora

UFTM - Uberaba

UFLA – Lavras

UFU – Uberlândia

UFMG – Belo Horizonte

UFV – Viçosa

UFOP – Ouro Preto

UNIFAL - Alfenas

UFSJ – São João Del Rey

UniFEI – Itajubá
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9 06 CEFET
Bambui

Ouro Preto

Belo Horizonte

Rio Pomba

Januária

Uberaba

9 01 FACULDADES INTEGRADAS
FAFEID - Diamantina

CURSO SOBRE CONTROLE E REGISTRO ACADÊMICO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - UFSCar
PERÍODO: 11 e 12 de agosto de 2005.
MAIS INFORMAÇÕES

LOCAL: Anfiteatro Área Norte - UFSCar - Universidade Federal de
São Carlos - Rodovia Washington Luís, Km 235 – Campus

http://www.consae.com.br/cursos.html

da UFSCar – São Carlos – SP

XXVI CURSO SOBRE CONTROLE E REGISTRO ACADÊMICO
DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
PERÍODO: 29, 30 e 31 de agosto de 2005.
LOCAL: Salão "Carlos Pena" do Mar Hotel Recife
Rua Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem- Recife/PE

MAIS INFORMAÇÕES
http://www.consae.com.br/cursos.html

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