
 
 

 

 

 

OF. FÓRUM nº 024/2015 

 

Brasília, 27 de outubro de 2015. 

 

Ao Senhor 
Erasto Fortes Mendonça 
Presidente da Câmara de Educação Superior  
Conselho Nacional de Educação  
Brasília/DF 
 

  

Senhor Presidente, 

 

O Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior 

Particular, motivado pelo relacionamento aberto e cordial que mantém com o 

Conselho Nacional de Educação, com vista ao atingimento do objetivo comum 

de alcançar as metas de desenvolvimento do país, em especial do Plano 

Nacional de Educação, analisou o Texto do Marco Regulatório dos Cursos de 

Pós-graduação Lato Sensu – Especialização publicado no sitio do CNE, razão 

pela  qual solicitou e foi recebido em audiência no dia 21 de outubro último. 

 

Percebeu-se que alterações importantes foram absorvidas pelo 

CNE e estão refletidas nas mudanças apresentadas na proposta da minuta, 

demonstrando que a participação da comunidade acadêmica nas discussões 

sobre educação, como condiz a uma nação democrática, está, de fato e de 

direito, sendo incorporada ao contexto da Pátria Educadora. 

 

Os integrantes do Fórum compreendem os cursos de Pós-

graduação Lato Sensu como uma oportunidade adicional de aproximação do 

estudante à especificidade profissional, em complementação a sua preparação 

para as demandas do mercado de trabalho. Quanto mais próxima do aluno, 



 
 

 

 

 

com garantia de qualidade e com facilidade, sobretudo pela exploração das 

potencialidades do uso de tecnologia, melhor e mais acessível será o 

conhecimento transmitido.   

 

Sem dúvida reconhece-se a preocupação do CNE  com a oferta 

de cursos com qualidade e ao mesmo tempo pretende impedir que instituições 

terceirizem a Pós Graduação para entidades que não possuem  o devido 

credenciamento. 

 

Porém é importante registrar que a Nota Técnica 388, republicada 

no dia 10 de abril de 2015, veda a denominada chancela, bastando para tanto 

que a SERES instaure supervisão nos casos em que instituições estão 

ofertando cursos de pós graduação em desacordo com a legislação, pois hoje 

todos os cursos estão cadastrados graças a oportuna  Resolução nº 2, de 

2014, do CNE. 

 

Neste contexto e em função da última proposta da Resolução da 

oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Especialização elaborada 

pela respectiva Comissão do CNE, o Fórum expressa a necessidade de sua 

modificação por entender que algumas alterações, como abaixo indicadas, 

terão implicações negativas tanto para as instituições de ensino superior 

quanto no processo de ensino- aprendizagem. 

  

A proposta restringe a oferta dos cursos de Pós-Graduação 

apenas para as áreas ligadas aos cursos de graduação reconhecidos e no 

limite da abrangência territorial do ato autorizativo. Entende-se que esta 

restrição não se justifica, na medida em que a modalidade da pós-graduação 

tem como uma de suas características e missão a possibilidade de levar cursos 

de pós-graduação a locais onde sequer existe uma graduação na área do 



 
 

 

 

 

conhecimento. Aliás, na pós-graduação stricto sensu isto já é possível, 

mediante a oferta dos cursos fora da área autorizada pela CAPES, mediante a 

oferta dos “Minter” e “Dinter”.  Assim, a restrição poderá gerar prejuízo à 

população e aos profissionais do país, que muitas vezes estão sendo 

especializados com cursos levados até eles. Em vez de se deslocar 30 

profissionais para determinada cidade, para poderem ter um curso de pós-

graduação, é muito mais fácil se levar um professor para lecionar a esses 

mesmos 30 profissionais. 

 

A proposta determina que 50% dos professores sejam 

contratados pelo regime celetista ou da própria Instituição. Os cursos de pós 

são modulares e assim têm restrições para contratação em regime celetista. 

Entende-se que a Resolução nº 01, de 2007, corretamente estabelece o perfil 

do professor e não regime de trabalho. Por outro lado, as instituições 

especialmente credenciadas não terão essa obrigação, o que fere a isonomia 

na oferta de cursos na mesma modalidade.  

 

Os cursos de pós-graduação serão avaliados por amostragem de 

acordo com a Lei 10.841/04 (Lei do Sinaes), com o pagamento de taxa de 

avaliação. Tendo em vista que já existem muitos processos tramitando na 

SERES e com as dificuldades de encerramento por falta de pessoal, o 

problema de excesso de processos sem soluções será ainda maior, num 

momento difícil que vivem as instituições de ensino superior  que estão 

passando  por restrições na oferta do Fies, Pronatec e redução de alunos em 

função de momento econômico que atravessa o país. 

 

A Proposta de Resolução propõe que um professor poderá 

ministrar disciplinas correspondentes a, no máximo, 1/3 (um terço) da carga 

horária total prevista para os componentes curriculares, o que certamente 



 
 

 

 

 

implicará num aumento desnecessário de docentes. Na carga horária proposta, 

presume-se que a ideia é estabelecer que os cursos de pós-graduação lato 

sensu devem ter um total de 450 horas, nestas incluídas pelo menos 360 horas 

de efetiva interação no processo educacional, com os respectivos planos de 

ensino, mais pelo menos 30 horas de orientação de monografia ou trabalho de 

conclusão e mais pelo menos 60 horas de estudo individual ou em grupo. 

Porém, a redação do inciso II não deixa isto claro, pois no inciso II não se inclui 

esta distribuição, ora presumida. O texto gera dúvida se são 450 horas, mais 

30 de orientação e 60 de estudos, ou se estas atividades já estão todas 

incluídas nas 450 horas. 

 

Ao fazer referência aos cursos de especialização voltados à 

formação dos professores no parágrafo único do art. 8º, não deixa claro que 

tipo de curso se está falando, pois a formação de professores da Educação 

Básica se dá com a Graduação e não com a pós; esta  é relevante para 

habilitar os professores para a docência em nível superior, mas a formação não 

é específica para este nível, já que o docente se torna especialista em 

determinada área de conhecimento. A exigência da formação em nível de pós-

graduação decorre da Lei 9394/96. Assim, para que não restem dúvidas, é 

preciso esclarecer de que tipo de curso de Pós-Graduação se está falando, 

quando se refere a Curso de Pós-Graduação com o objetivo de “formar 

professores”, se da educação básica ou superior. 

 

Outra alteração que prejudicará a expansão da oferta de cursos 

de Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade a distância é a possibilidade 

destes serem somente ofertados por instituições credenciadas ou 

recredenciadas para a modalidade de Educação a Distância (EAD), e na 

mesma área de conhecimento de curso de graduação reconhecido, tanto na 

modalidade presencial como na modalidade a distância, com Conceito de 



 
 

 

 

 

Curso (CC) igual ou superior a 3 (três),  A proposta como redigida não permitirá 

aprovação do curso de direito na modalidade à distância, bem como de outros 

cursos regulados pois é exigido para oferta do curso de pós graduação, curso 

reconhecido tanto na modalidade presencial como a distancia.  

 

Por todo o exposto e agradecendo o tratamento cordial recebido 

na audiência realizada no dia 21 de outubro, o Fórum solicita sejam 

devidamente ajustados ou suprimidos os artigos que tratam sobre os temas 

acimas abordados e que no processo de recredenciamento das Instituições de 

Ensino sejam avaliados os cursos de Pós Graduação pela Resolução vigente e 

com base na Nota Técnica nº 388, de 2015, sem prejuízo de se manter o 

diálogo com o Conselho Nacional de Educação objetivando o  aperfeiçoamento 

da oferta dos cursos em questão.  

 

Na expectativa de sermos atendidos, de antemão expressamos 

nosso elevado apreço e consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

 
Gabriel Mario Rodrigues 

Secretário Executivo 
 

 

 

 

 

 


