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Belo Horizonte, 10 de julho de 2006.
PEDAGOGIA. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS. ADAPTAÇÃO DOS
PROJETOS PEDAGÓGICOS À RESOLUÇÃO CNE 1/2006
Esclarecimento por despacho publicado no DOU legisla? Essa é nossa última
novidade.
No MEC, ninguém sabe que as nossas instituições que oferecem seus cursos em
regime de matrícula semestral, hoje, dia 10 de julho, já podem ter realizado Processo
Seletivo para suas vagas ao segundo semestre letivo de 2006. Se as instituições abriram
vagas para suas habilitações, os direitos dos selecionados, em muitos casos já
matriculados, estarão garantidos.
Entender que 77 dias (16 de maio a 31 de julho) é prazo suficiente para que todas as
IES ministrantes do Curso de Pedagogia e, principalmente, para as IES que oferecem o
Curso Normal Superior, seja prazo suficiente para promover as alterações necessárias nas
estruturas curriculares e, conseqüentemente, nos projetos pedagógicos, é confiar em
milagres!
Insinuar que um curso de 3.200 horas possa ser ministrado em menos de 4 anos,
sabendo que a oferta dos cursos de Pedagogia e Normal Superior acontece, em sua
maioria, no turno noturno, é, no mínimo, irresponsável. A conta é simples: partindo do
pressuposto de que as 300 horas de Estágio Supervisionado e as 100 horas das atividades
teórico práticas de aprofundamento não integrarão o horário regular de aulas, num curso
noturno, ministrado de segunda a sexta-feira, teremos 20 horas por semana durante 20
semanas, para completar 2.800 horas em 7 semestres letivos. No caso de 6 semestres
letivos, (3 anos), serão 22,5 horas, durante 20 semanas letivas. Ou os cursos terão que
ser diurnos ou voltaremos a ministrar aulas aos sábados.
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Distribuído a assessorados da CONSAE.

As instituições isoladas privadas de ensino superior foram penalizadas. Obrigadas a
criar o curso normal superior, não farão a conversão imediata. Mais uma vez, estaremos à
mercê do Sistema SAPIENS.

DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR
DESPACHO DO DIRETOR
Em 6 de julho de 2006
O Diretor do Departamento de Supervisão do Ensino Superior, no uso de suas atribuições legais, esclarece:
1. Tendo em vista o disposto na Resolução CNE/CP n 1/2006, as Instituições de Ensino Superior (IES) terão o prazo de (1)
um ano, contados a partir da data de publicação da citada Resolução (16 de maio de 2006), para adaptarem os projetos
pedagógicos dos cursos de Pedagogia (licenciatura e bacharelado) e Normal Superior às novas Diretrizes Curriculares.
2. Para as Instituições que possuem curso de Pedagogia com uma ou mais habilitações, deverá ser elaborado novo projeto
pedagógico a partir das diretrizes curriculares nacionais de formação comum para a docência na Educação Básica,
contemplando áreas ou modalidades de ensino que proporcionem aprofundamento de estudos, inclusive na formação para
administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação Básica. Dependendo das
necessidades e interesses locais e regionais, poderão ser objeto de maior aprofundamento questões que devem estar
presentes na formação geral, tais como: educação de pessoas com necessidades educacionais especiais, educação indígena,
educação do campo, educação de pessoas jovens e adultas, entre outras. O aprofundamento em uma dessas áreas ou
modalidades de ensino específico será comprovado, para os devidos fins, pelo histórico escolar do egresso, não configurando
de forma alguma uma habilitação.
3. Dessa forma, as habilitações do curso de Pedagogia, atualmente existentes, entrarão em regime de extinção a partir do
período letivo subseqüente à publicação da Resolução CNE/CP nº 1/2006. O novo projeto do curso de Pedagogia, licenciatura,
será objeto de avaliação no processo de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento.
4. O novo projeto deve ser aprovado pelo Colegiado Superior da Instituição, e a nova estrutura curricular, publicada no
DOU. Após, as Instituições de Ensino Superior - IES - devem inserir o novo projeto pedagógico no Sistema SAPIEnS, nas
Pastas Eletrônicas, no campo “Projeto de Curso”, com o turno de funcionamento e o número de vagas a ser oferecido a partir
do processo seletivo subseqüente à data da referida inserção. O número de vagas indicado no novo projeto do curso não
poderá ser superior ao do conjunto das habilitações oferecidas antes das alterações introduzidas. A IES deverá comunicar o
plano de implantação do novo curso com clareza, indicando as turmas que serão alcançadas pelas alterações, respeitando o
número total de vagas originalmente autorizadas e preservando o direito dos estudantes que ingressaram antes do novo
projeto.
5. Para as Instituições que oferecem o curso Normal Superior e pretendem transformá-lo em curso de Pedagogia,
licenciatura, a implantação do novo projeto pedagógico do curso dependerá de ato de autorização da SESu/MEC. Nesse
sentido, as Instituições devem refazer o projeto pedagógico dos cursos atendendo ao que dispõem os Pareceres CNE/CP
5/2005 e 3/2006 e a Resolução CNE/CP 1/2006. Após aprovação no Colegiado Superior da Instituição e publicação no DOU,
devem abrir processo no Sistema SAPIEnS do tipo “Transformação de Curso Normal Superior para Pedagogia - Resolução
1/2006 CNE”, com a inserção do novo projeto pedagógico no campo específico do referido Sistema.
6. A SESu analisará os processos a partir da constituição de três conjuntos:
Conjunto 1 - Processos protocolizados no Sistema SAPIEnS até 31/07/2006;
Conjunto 2 - Processos protocolizados no Sistema SAPIEnS até 30/10/2006;
Conjunto 3 - Processos protocolizados no Sistema SAPIEnS até 16/05/2007.
Os atos autorizativos serão concluídos em até 15 dias úteis após as referidas datas.
7. Os processos de autorização de cursos de Pedagogia, licenciatura, deverão ser protocolizados com projetos já
adequados às novas Diretrizes Curriculares. Os processos em trâmite, de autorização de curso de Pedagogia com habilitações,
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protocolados no Sistema SAPIEnS a partir de 16 de maio de 2006 (data de publicação da Resolução CNE/CP nº 1/2006), que
foram solicitados por Instituições já credenciadas, serão arquivados. Para aqueles protocolados antes de 16 de maio de 2006,
que ainda não receberam a visita in loco, as IES deverão promover a adequação do projeto pedagógico às novas Diretrizes
Curriculares e inserir nas Pastas Eletrônicas do Sistema SAPIEnS.
8. As Instituições em processo de credenciamento ou Instituições já credenciadas, com pedidos de autorização de curso de
Pedagogia com uma ou mais habilitações e que já receberam visita in loco, receberão da SESu comunicado para adequarem o
projeto pedagógico às novas Diretrizes Curriculares (Pedagogia, licenciatura). O processo será novamente submetido à
comissão de avaliação, que emitirá parecer sobre a adequação do projeto pedagógico à Resolução CNE/CP nº 1/2006.
9. Conforme disposto no artigo 7º da Resolução CNE/CP nº 1/2006, o curso de Pedagogia, licenciatura, terá a carga horária
mínima de 3.200 horas. Em função da carga horária mínima estipulada e não havendo norma reguladora sobre a duração de
cursos de graduação, recomenda-se um período de integralização de, no mínimo, quatro anos para o referido curso.
10. Dentro do limite de vagas autorizadas, as IES poderão receber concluintes de uma das habilitações do Magistério Educação Infantil ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental - do curso de Pedagogia ou do Curso Normal Superior, para a
complementação prevista na citada Resolução.
MARIO PORTUGAL PEDERNEIRAS
(Transcrição)
(DOU de 10/07/2006 – Seção I – p. 8)

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