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Promessa de agilidade
Novo sistema
eletrônico do
Ministério da
Educação promete
dinamizar e tornar
transparentes os
processos de
credenciamento,
autorização e
reconhecimento de
cursos. O setor
comemora a
novidade, mas
também critica alguns
itens da ferramenta

Fabiana Lopes

E m maio de 2006, quando en-
trou em vigor o Decreto
5.773/06, que trata do exer-
cício das funções de regu-

lação, supervisão e avaliação de insti-
tuições de educação superior e cursos
superiores de graduação e seqüenciais
no sistema federal de ensino, o Minis-
tério da Educação tomou, entre outras
medidas, a decisão de dinamizar e tor-
nar mais transparente o processo de
credenciamento, recredenciamento de
instituições e reconhecimento de cur-
sos. Até então, os processos eram
acompanhados pelo sistema eletrôni-
co Sapiens, mas a maior parte dos au-
tos continuava em papel, o que repre-
sentava um atraso tanto para o Minis-
tério quanto para as instituições.

A busca pela agilidade no processo
resultou no sistema e-MEC, que per-
mite, por via totalmente eletrônica, o
credenciamento, renovação, autoriza-
ção e reconhecimento de cursos das
instituições de ensino superior priva-

das. Para as instituições públicas, a fer-
ramenta permite apenas o reconheci-
mento e a renovação das graduações.
O novo sistema, que deve estar dispo-
nível até o final de março, tem como
base a certificação eletrônica e foi de-
senvolvido pela coordenação geral de
informática do Ministério da Educa-
ção, de modo que seja possível a co-
municação com outros sistemas e que
a tecnologia seja reutilizada para pro-
cedimentos similares em outras secre-
tarias do Ministério. Por meio de um
cadastro, tanto a instituição quanto o
Ministério da Educação movimentam
o processo com assinatura digital. As-
sim, qualquer internauta pode consul-
tar o andamento dos pedidos, saber em
que fase estão e em qual setor ou de-
partamento do Ministério. "O proces-
so eletrônico é o mais simples, mais
racional e transparente, porque pode
ser consultado pela internet", afirma
Maria Paula Dallari Bucci, consultora
jurídica do MEC. Segundo ela, a par-

tir de agora será possível fornecer as
informações para os interessados e es-
tudantes diretamente, sem a necessi-
dade de intermediação do Ministério.
"O fornecimento de informações se
torna mais efetivo, porque você supe-
ra o problema do MEC de ter pouco
pessoal para processar esse material
todo", diz Maria Paula.

O sistema está dividido em dois me-
nus principais: credenciamento e autori-
zação de curso. Depois de preencher to-
dos os dados da mantenedora e da
mantida, o representante da instituição
pode acessar o menu de credenciamento,
cuja tela principal é a do PDI (Planeja-
mento do Desenvolvimento Institu-
cional). Nessa tela, são exigidas infor-
mações como perfil institucional; proje-
to pedagógico; implantação e desenvol-
vimento da instituição (programa de
abertura de curso de graduação e se-
qüencial e de pós-graduação e extensão);
organização didático-pedagógica da ins-
tituição; perfil do corpo docente; orga-
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nização administrativa da instituição;
infra-estrutura e instalações acadêmicas;
e demonstrativo de capacidade e sus-
tentabilidade financeiras, além de do-
cumentos como texto do regimento/
estatuto, situação legal, regularidade fis-
cal e demonstração de patrimônio.

Já no menu de autorização de curso,
são solicitadas informações como de-
nominação do curso, projeto pedagógi-
co, tipo e modalidade, local de oferta,
número total de vagas ao ano, carga
horária do curso, turno de funcionamen-
to e dados do coordenador. "Depois de
tudo preenchido, o sistema faz tramitar
eletronicamente. Primeiro acontece a
análise documental, depois o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep) lança
seu parecer de avaliação no sistema ele-
trônico e, em seguida, a Secretaria de
Educação Superior (SESu) emite o pa-
recer final e dá a decisão", afirma Ma-

isso junto, funcionando de uma manei-
ra racional e econômica", diz Maria
Paula Dallari. "Não instituímos requi-
sitos novos e nada que pudesse onerar
mais o processo", afirma.

Uma das principais críticas ao siste-
ma e-MEC é o fato de não incluir os
processos de credenciamento e autori-
zação antigos e de faltar, apesar do es-
forço, uma real integração de cadastros
entre a nova ferramenta e o sistema
Sapiens, entre outros, o que causaria,
segundo os críticos do setor, a obri-
gatoriedade de informar os mesmos da-
dos ao Inep e ao e-MEC. O prazo para
preenchimento de formulários de ava-
liação, anteriormente de 30 dias, agora
é de 15 dias, o que também gerou críti-
cas. "O prazo de 30 dias é o mais ade-
quado", afirma José Roberto Covac,
consultor jurídico do Semesp, em do-
cumento encaminhado ao Ministério da
Educação. O documento foi elaborado

com base nas oficinas sobre a ferramen-
ta ministradas pelo Ministério.

Segundo o documento, as instituições
também deverão providenciar outra
certificação digital, já que a atual não
serve para o acesso ao e-MEC. Também
será necessário, agora, limitação de es-
paço para incluir documentação. No
Sapiens, a limitação não existia. "Será
necessário verificar se os técnicos não
vão questionar se as informações são
muito resumidas", diz Covac.

Para José Roberto Covac, outras fa-
lhas no sistema são referentes aos cur-
sos seqüenciais - que, na sua opinião,
deveriam ter o mesmo tratamento dos
tecnológicos, com reconhecimento
por área, não por curso. Segundo ele,
ainda não estão definidos prazos de
análise, parecer, nomeação de comis-
são em nenhuma das etapas. Após
concluído o processo de autorização
de curso, a SESu terá prazo de 30 dias

Uma das críticas é a não inclusão dos processos
de credenciamento e autorização antigos
e a falta de integração com o Sapiens
ria Paula. "A instituição recebe um e-mail
ou comunicação e tem um prazo para res-
ponder, para que o andamento do pro-
cesso seja retomado. O fluxo é todo fei-
to no processo eletrônico", explica.

Segundo a consultora jurídica do Mi-
nistério, foram realizadas algumas mo-
dificações em relação ao procedimento
utilizado anteriormente. Antes, o MEC
exigia, por exemplo, a demonstração da
regularidade fiscal dos cursos e das ins-
tituições. Agora, a exigência é apenas
em relação às instituições. Outras sim-
plificações também vão acontecer no
cenário da avaliação. Os processos de
avaliação das instituições de ensino su-
perior e dos cursos de graduação feitos
pelo Banco de Avaliadores do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes) também devem ser in-
tegrados ao sistema e-MEC. "A tarefa
do processo eletrônico é colocar tudo
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"O dirigente da IES saberá em que setor
está o processo. Assim, poderá
responsabilizar quem não cumprir prazos"
para publicar a portaria de autorização
ou não-autorização. "Mas o dirigente
da IES saberá em que setor está trami-
tando o processo e quanto tempo está
no setor sem análise. Assim, poderá
haver processo de responsabilização
dos funcionários que não cumprirem
prazos", acredita José Roberto Covac.
Os prazos a que o consultor jurídico se
refere são os definidos na Lei 9.7847
99, cujo cumprimento é a principal rei-
vindicação do setor.

Na opinião de Marcos Zacarin, di-
retor administrativo da Uniban, o sis-
tema e-MEC promoverá a transparên-
cia nos processos administrativos e o
efetivo cumprimento dos princípios
que norteiam a Administração Pública
Federal, previstos na Lei 9.784/99. "Os
prazos contemplados em Portarias e
Resoluções ou, na falta de previsão, na
Lei 9.784/99, agora deverão ser tam-
bém rigorosamente observados pelo
MEC, CNE, Inep e Capes", afirma
Zacarin. "O sistema e-MEC facilitará

Zacarin: mais transparência nos
processos administrativos

o controle de legalidade dos atos ad-
ministrativos expedidos pela Adminis-
tração Pública Federal", acredita. Se-
gundo ele, o principal fator prejudicial
às instituições no sistema antigo era

justamente a falta de rigor no cumpri-
mento de prazos pelo MEC. Afinal, ele
afirma, até então a instituição tinha
pouco acesso ao andamento dos pro-
cessos administrativos. "Se o MEC não
cumprir prazos, agora eu vou poder co-
brar. É um grande passo", comemora.

Segundo Wilson Tadini, pró-reitor
de pesquisa e pós-graduação do Cen-
tro Universitário de Rio Preto (Unirp),
o sistema representa, de fato, o cum-
primento efetivo da Lei 9.784/99. "É
um avanço muito significativo e ne-
cessário. Agora podemos contar com
a fixação de prazos, que até então só
eram cobrados das instituições." Ele
acredita, entretanto, que serão neces-
sários muitos avaliadores para que o
sistema funcione com eficiência.
"Mas ao menos saberemos com que
comissão está o pedido. O e-MEC
criou bancos de dados muito interes-
santes. Se for bem administrado, vai
ser bom para as instituições e para o
próprio ministério", diz. •
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Text Box
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