
Burocracia
necessária
Os processos para ofertar uma pós são demorados, mas
essenciais para entender como encontrar cursos de qualidade

O
processo para o reco-
nhecimento de um curso
de pós-graduação e a
conseqüente validade

nacional do diploma passa por três
estágios. Primeiro, os mestrados e
doutorados devem passar na avalia-
ção do Conselho Técnico Científico
da Educação Superior (CTC-ES)
para serem considerados cursos
recomendados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). Depois, os cursos
passam pela avaliação e aprovação
do Conselho Nacional de Educação
(CNE) e só após a publicação do ato
do ministro da Educação eles são
definidos como reconhecidos.

Para serem recomendados, os
cursos são submetidos à Avaliação
das Propostas de Cursos Novos de
Pós-graduação (APCN), parte do
rito estabelecido para a admissão de
novos programas e cursos ao Sistema
Nacional de Pós-graduação (SNPG).
Ao avaliar as propostas de cursos
novos, a Capes verifica a qualidade
de tais propostas e se elas atendem ao
padrão de qualidade requerido desse
nível de formação e encaminha os
resultados desse processo para, nos
termos da legislação vigente, funda-
mentar a deliberação do CNE/MEC
sobre o reconhecimento de tais cursos
e sua incorporação ao SNPG.

A Resolução do Conselho Nacio-
nal de Educação por meio da Câmara

de Educação Superior CNE/CES nú-
mero l, de 3 de abril de 2001, estabe-
lece as normas para o funcionamento
de cursos de pós-graduação.

Os cursos de pós-graduação
stricto sensu, lato sensu e MBA,
sejam eles a distância ou presenciais,
são sujeitos às exigências de autori-
zação, reconhecimento e renovação
de reconhecimento previstas na legis-
lação, que são concedidas por prazo
determinado, dependendo de parecer
favorável da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de
Educação, fundamentado nos re-
sultados da avaliação realizada pela
Capes e homologado pelo Ministro
de Estado da Educação.

O credenciamento de uma insti-
tuição de ensino superior é a permis-
são de funcionamento da instituição

para oferta de um curso. O creden-
ciamento ou o recredenciamento
de instituições de ensino superior
têm prazos limitados e precisam
ser renovados periodicamente após
processo regular de avaliação. A
autorização de curso é a permissão
dada à instituição para dar início a
um curso. Esta autorização não é
suficiente para diplomar o aluno,
sendo necessário finalizar a etapa de
reconhecimento de autorização.

Já o reconhecimento da autoriza-
ção é a permissão dada à instituição
para diplomar o aluno. Este reconhe-
cimento ocorre a partir da metade
do período previsto de duração do
curso e incorre em procedimentos
de avaliação in loco para verificação
do corpo docente, biblioteca entre
outros itens.

266 novos cursos
reconhecidos no Brasil

Novos cursos de mestrado e doutorado foram reconhecidos pelo MEC e

divulgados em junho de 2009. Ao todo, foram 266 em todo o país. São

14 cursos novos na região Norte, 66 na região Nordeste, 116 na região

Sudeste, 54 na região Sul e 16 cursos novos na região Centro-Oeste. Os

cursos estão divididos em nove grandes áreas do conhecimento: Ciências

Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra,

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Lingüística,

Letras e Artes e Multidisciplinar.

Text Box
Fonte: Guia de Pós-graduação & MBA, São Paulo, p. 66, 2010.




