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Especialização suspensa
Conselho Nacional de Educação se reúne em dezembro para decidir sobre
o fim dos credenciamentos especiais. Medida ainda gera polêmica no órgão

Sebastião Atayde

Ofim do reconhecimento pelo
Ministério da Educação de
cursos de especialização
ministrados por organismos

como fundações, hospitais e institutos
está gerando polêmica no Conselho Na-
cional de Educação (CNE). Depois da
aprovação de parecer pedindo o cancela-
mento das autorizações para esses cursos,
um recurso interposto pelo conjunto das
organizações afetadas pela medida levou
a decisão para o pleno do Conselho, que
se reunirá no começo de dezembro. Téc-
nicos do CNE dizem que o resultado é
inesperado. Tanto pode ser decidido pela
restrição da oferta, como pela perma-
nência do modelo atual, ou ainda pela
inclusão de novas regras no jogo.

O parecer 238, aprovado pela Câmara
de Educação Superior no início de agosto,
acaba com a possibilidade de hospitais
como, por exemplo, o Instituto Nacional
do Câncer (Inca) emitirem diplomas para
cursos de especialização lato
sensu. O parecer, elaborado
pelos conselheiros Edson de
Oliveira Nunes e Antônio Carlos
Caruso Ronca, causou polêmica
entre as instituições beneficiadas
e incitou divergências na presi-
dência do CNE.

A análise e votação do recur-
so será feita no pleno do Conse-
lho, que reúne os 12 membros
da Câmara da Educação Básica
e os 12 da Câmara da Educação
Superior, em reunião a ser reali-
zada no dia 8 de dezembro.

Caso o parecer saia vitorioso,
todos os pedidos de credencia-
mento especial em tramitação
serão arquivados, conforme
prevê a medida. Aqueles que já

foram concedidos continuarão válidos
pelo tempo estipulado pelo CNE. Os
credenciamentos que não têm data para
renovação só terão validade até 26 de
setembro de 2010. Se, por outro lado, os
conselheiros decidirem pelo recurso, im-
pedirão as mudanças propostas no atual
regime de credenciamento especial.

Ainda assim, novas versões do pa-
recer podem ser formuladas e os cre-
denciamentos teriam novas regras, mas
não seriam completamente proibidos.
Também é possível, segundo técnicos
do CNE, que algum conselheiro peça
vistas ao processo e a decisão fique
apenas para o ano que vem.

A argumentação dos conselheiros que
pediram o fim do credenciamento para
as especializações oferecidas fora das
instituições de ensino superior indica
que o atual mecanismo de credencia-
mento perdeu seu foco. Eles defendem
que existem organismos sendo criados

apenas para ministrar esses cursos com
interesses financeiros claros, o que não
atende ao espírito das atuais regras.

"O credenciamento excepcional/
especial tornou-se quase procedimento
ordinário. Verifica-se, por exemplo,
a existência de grande número de
empresas e institutos aparentemente
criados com a finalidade específica da
obtenção do credenciamento especial
que, atualmente, quase independe das
qualificações extraordinárias que jus-
tificariam a excepcionalidade, bastan-
do, por exemplo, apenas, comprovar
atuação profissional dos indivíduos
integrantes da empresa ou associação",
diz um trecho do parecer 238.

Edson de Oliveira Nunes acredita
que o pleno do Conselho deverá man-
ter a medida. Para o conselheiro, o fim
das autorizações especiais não afetará
a credibilidade dos cursos de especia-
lização, que poderão continuar a ser

ministrados. "Apenas serve
para regular esse nicho de
mercado", afirma.

Em dez anos o CNE conce-
deu mais de 115 credenciamen-
tos especiais para hospitais,
institutos e fundações. Segun-
do o relatório do parecer 238,
essas instituições credenciadas
representam cerca de 5% do
total de entidades de ensino
superior no país. Somente em
2008, 38 pareceres de creden-
ciamento excepcional foram
homologados pelo Conselho.

Mesmo que o CNE decida
pelo fim dos credenciamentos
especiais, a decisão ainda
precisa ser homologada pelo
Ministério da Educação. •
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