
Mec emperra abertura de cursos 
Burocracia da Secretaria de educação causa prejuízos para alunos e IES 
 
Burocracia. Essa palavra complicada faz parte da maioria das críticas dos mantenedores 
quando o assunto é falar sobre Secretaria de Educação Superior (Sesu), órgão do Ministério da 
Educação (MEC). Cabe a Sesu, entre outras atribuições, credenciar IES e autorizar a abertura 
de novos cursos. Logo, despachos indispensáveis para o dia-a-dia do segmento de ensino 
superior privado brasileiro. 
 
Sem as autorizações da Sesu, a escola fica impossibilitada, por exemplo, de emitir diplomas 
para alunos que concluem cursos de graduação. O problema ocorre, segundo os 
mantenedores, devido a uma grande sobrecarga de pedidos encaminhados por IES de todo o 
Brasil, os quais o órgão do MEC não consegue analisar com rapidez. 
 
O que notamos é uma clara falta de estrutura no órgão. Mesmo respeitando os prazos exigidos 
pelo MEC ainda assim há enormes atrasos na liberação dos processos", diz Valdir Lanza, vice-
reitor da Unimonte, de Santos. Lanza é também vice-presidente do Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp). 
 
Só para se ter uma idéia, é normal que um processo para reconhecimento de cursos tenha 
mais de 150 páginas, entre documentos e certidões exigidas, além de anexos. Caso um dos 
documentos contenha algum problema, todo o processo pára. Até aí, nada demais. O principal 
entrave é que, em geral, a Sesu demora muito para identificar, informar e devolver os 
processos. 
 
Segundo o consultor jurídico do Semesp, José Roberto Covaque, a grande maioria das IES 
particulares estão com problemas devido aos atrasos nos procedimentos da Sesu. "Muitas 
estão com todas as instalações prontas, alunos cursando os cursos, professores contratados, 
mas sem poder emitir os diplomas para os concluintes", diz. 
 
Sem o diploma, muitos profissionais recém-formados ficam impossibilitados de exercer a 
profissão. O investimento gasto com mensalidades, livros e material didático, tempo 
despendido, por exemplo, acaba sendo inútil se o ex-aluno não consegue usufruir do seu 
diploma depois de quatro ou cinco anos freqüentando uma sala de aula. 
 
"Boa parte das IES enfrentam processos judiciais movido por alunos que não conseguiram 
obter seus diplomas", afirma Lanza. Conforme o mantenedor, é muito fácil remeter toda a 
responsabilidade pelo problema às IES, que, em muitos casos, são consideradas como 
negligentes. No entanto, as escolas ficam de mãos atadas quando todas as obrigações legais 
estão cumpridas, mas a Sesu não libera os processos por conta da sobrecarga e falta de 
estrutura. 
 
Além de arranhões na imagem das IES, há também o prejuízo financeiro por conta dos 
processos. Sejam honorários com advogados, ou mesmo despesas com as indenizações pagas 
aos estudantes que processaram as escolas. Enfim, o setor encara esses problemas como uma 
constante dor de cabeça. 
 
Para Valdir Lanza, uma das principais causas para os problemas com a Sesu é a defasagem da 
estrutura do órgão. "Enquanto o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), também vinculado ao MEC, foi aparelhado e se tornou um órgão eficiente para 
cuidar das avaliações, na Sesu não houve esse tipo de avanço. Percebemos facilmente que 
tudo é centralizado na diretoria, por isso a falta de agilidade." 
 
Lanza reclama também de a Sesu centralizar atribuições tanto das IES privadas quanto das 
públicas. "São esferas diferentes, problemas e demandas que têm características próprias. Não 
dá para misturar as coisas", diz. 
 
Parte do setor detecta que os problemas com a Sesu vão além do excesso de burocracia. O 
mais complicado seria o centralismo da direção da Sesu.  



O órgão tende a não considerar a resolução 10, do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 
2002, segundo a qual as IES credenciadas (que possuem cursos já reconhecidos) ficam 
dispensadas de receber comissões oficiais (visitas in loco) para autorizar os novos cursos. A 
Sesu exige que as comissões façam visitas oficiais mesmo em IES que se enquadram na 
resolução. 
 
Tampouco a Sesu respeita o número de vagas autorizadas pelo próprio CNE no processo de 
abertura de novos cursos de Direito, Medicina, Odontologia e Psicologia. Muitos mantenedores 
consideram que esse tipo de conduta da Sesu pode ser atestada ao se comparar os despachos 
do CNE (os documentos podem ser consultados na biblioteca do órgão) com o que é publicado 
pelo órgão no Diário Oficial da União. É comum encontrar diferenças entre o número de vagas 
autorizadas pelo CNE e as da Sesu. 
 
Sala de espera 
Uma outra queixa de muitos mantenedores diz respeito à falta de precisão nos atendimentos 
da Sesu. "A ante-sala do gabinete da diretoria se transformou em ponto de encontro para os 
mantenedores de todo o Brasil. Sempre às terças e quintas-feira", fala Valdir Lanza, do 
Semesp. Os mantenedores vão em massa à Sesu, mas apesar de terem solicitado audiências, 
nada garante que serão atendidos. "Isso é um grande problema para IES de pequeno porte 
porque se gasta dinheiro com passagens, hospedagens, tempo e ainda assim não se consegue 
resolver o problema", completa. 
 
Para o também vice presidente do Semesp, Érico Bacelar, a Sesu não abre brechas para ouvir 
sugestões. "Opiniões de como melhorar e agilizar procedimentos são recebidas como 
intromissão pela diretoria", diz Bacelar. 
 
É sabido que a democracia exige diálogo para a sua constante mutação para assim ser 
aperfeiçoada. A falta de abertura para ouvir opiniões contrárias já provocou feridas demais na 
história da humanidade. Ensino Superior tentou falar insistentemente com a Sesu, para que a 
diretoria do órgão pudesse responder as acusações. A reportagem não obteve êxito em 
nenhuma tentativa. 
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