
Particulares terão prazo para cumprir exigência  
 
As instituições de ensino superior terão 60 dias para explicar a razão de não terem cumprido a 
determinação de ter um terço do corpo docente em regime integral e com titulação de mestre ou 
doutor.  
 
O ministro da Educação Fernando Haddad assinou um despacho que concede prazo de 60 dias 
para as instituições de ensino superior do país se justificarem em relação à exigência legal de ter 
um terço do corpo docente em regime integral e com titulação de mestre ou doutor.  
 
O prazo estipulado pela lei para a realização das mudanças terminou no final do ano passado mas 
muitas ainda não cumpriam o estabelecido. Por isso o MEC optou por reabrir o prazo. "As 
instituições até esse momento foram convidadas a preencher um formulário eletrônico, então nós 
estamos abrindo um prazo para justificativa", explicou Haddad.  
 
Ainda segundo o ministro, por enquanto as universidades devem dar suas explicações, mas se 
essas não forem apresentadas, o Conselho Nacional de Educação será comunicado para tomar as 
devidas providências. "Esse tempo está sendo oferecido para que possa ser amparado o direito de 
defesa", avisa. Quando o prazo expirar, universidades que não tiverem cumprido as 
determinações poderão responder um processo administrativo podendo ter suspensas 
temporariamente a prerrogativa de criar cursos na sede sem prévia autorização do Ministério da 
Educação (MEC).  
 
As instituições reincidentes que não cumprirem essas duas exigências estipuladas na Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), em relação ao corpo docente com regime de dedicação integral, poderão 
sofrer uma pena mais grave. Elas correm o risco de deixarem de ser classificadas como 
universidades. De acordo com a lei, o regime integral é um dos pontos de maior importância para 
garantir a pesquisa nesses estabelecimentos, já que prevê uma jornada de 40 horas semanais. 
Deste tempo total, metade é destinado a trabalhos de estudo e extensão.  
 
O Cadastro Nacional de Docentes da Educação Superior 2005, divulgado no último dia 11, mostra 
que mais de 75% de todas as universidades particulares do país descumprem as exigências da 
LDB. O cadastro aponta ainda outros dados. O país conta com 230.784 professores trabalhando 
em instituições de ensino superior, sendo que 22,7% são doutores, 35% são mestres, 11,8% são 
apenas graduados e existem ainda um pequeno percentual que nem sequer concluiu o ensino 
superior.  
 
Na região Sudeste, o percentual das universidades que não cumprem a lei é ainda maior. Das 51 
entidades privadas existentes, 41 delas não estão dentro das normas especificadas, cerca 80,4% 
do total. Mas em relação a outra determinação, a de que as instituições tenham no mínimo um 
terço dos docentes com títulos de mestre ou doutor, o Sudeste está bem. Uma curiosidade é a 
relação de doutores para alunos. Na região existe um doutor para cada 80 estudantes. No Rio, um 
para cada 63.  
 
Em todo o país, apenas quatro instituições não estão dentro da lei. Outro fato que chama a 
atenção são os números registrados entre as universidades públicas brasileiras. Atualmente 
existem 84 e desse total apenas sete, cerca de 8,3%, não possuem o número mínimo de docentes 
trabalhando em regime integral. Em outras três, apenas 33,3% de professores possuem titulação. 
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