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Definições do MEC esclarecem dúvidas sobre denominação, grade curricular, abrangência e campo 
de atuação das graduações da área. 

Com o grande desenvolvimento da área de ensino superior de informática, principalmente nos 
últimos dez anos, os cursos do gênero proliferaram em todo o país, gerando uma certa 
desorganização no setor. Como não existia nenhum tipo de padronização, os estudantes 
interessados em seguir carreira na área encontravam uma grande quantidade de cursos que 
possuíam a mesma denominação, mas com currículos completamente diferentes, e outros cursos 
que possuíam currículos semelhantes, embora com denominações distintas.  

A diversidade fez soar o alarme em Brasília. Partindo da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que 
impôs a elaboração de Diretrizes Curriculares para todos os cursos superiores, o Ministério da 
Educação (MEC) implementou medidas para adequar os cursos de computação e informática. De 
início, montou a Comissão de Especialistas de Ensino de Computação e Informática (CEEInf), 
encarregada de definir as diretrizes. “Praticamente todas as outras áreas já possuíam seus 
currículos mínimos, mas a de computação não. E como se tratava do primeiro instrumento legal, 
tivemos também de organizar a área e definir conceitos”, explica o professor Daltro José Nunes, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), membro da Comissão de Especialistas.  

As Diretrizes Curriculares foram elaboradas em 1999, conforme Edital no 4 do MEC, e encontram-
se, agora, em processo final no Conselho Nacional da Educação (CNE). Depois de diversos 
debates, encontros, pesquisas e estudos, a CEEInf chegou à conclusão de que os cursos de 
informática e computação devem ser divididos em quatro grandes categorias:  

1. Cursos que têm, predominantemente, a computação como atividade fim. Isto é, que visam à 
produção e ao desenvolvimento da informática. Dentro dessa categoria, as denominações 
recomendadas são Ciência da Computação e Engenharia da Computação.  

2. Cursos que têm, predominantemente, a computação como atividade meio. Isto é, que utilizam 
a informática para viabilizar atividades de quaisquer outras áreas do conhecimento. A 
denominação recomendada pelo MEC é Sistemas de Informação.  

3. Cursos denominados Licenciatura em Computação, para formar professores de informática para 
os ensinos fundamental, médio e técnico.  

4. Cursos de Tecnologia e Seqüenciais. Por serem cursos rápidos e específicos, as faculdades 
podem escolher a denominação, desde que seja coerente com o curso oferecido, como curso 
Seqüencial de Redes de Computadores, por exemplo (leia quadro com características dos cursos).  

Por isso, os cursos de graduação e licenciatura com denominações antigas como: Processamento 
de Dados, Bacharelado em Informática, Engenharia de Produção de Software, Bacharelado em 
Computação, Bacharelado em Ciências da Informática, Bacharelado em Análise de Sistemas, 
Tecnologia em Informática, Licenciatura em Informática, Engenharia de Informação, Engenharia 
de Processamento de Dados, Engenharia de Software, entre outros, deverão fazer a devida 
adequação para se ajustar à recomendação do MEC.  

O professor Daltro Nunes lembra que não há imposição legal do Ministério para que as faculdades 
façam a adequação. “Porém, para obter autorização de funcionamento e reconhecimento dos 
cursos, eles devem estar compatíveis com as novas diretrizes curriculares”, comenta. Segundo 
ele, são muitas as instituições que já estão se adequando ao novo regime. “A grande vantagem 



está na organização da área. Finalmente, curso e denominação passam a ter coerência. Para os 
estudantes e para o mercado também será melhor, pois o nome do curso já identificará o perfil 
geral do profissional. Antes, quando falávamos em curso de Ciência da Computação, o perfil do 
aluno poderia ser qualquer um, ou seja, era um nome fantasia”, diz.  

Padronização  

Nas escolas, a recepção às mudanças também é positiva. “Consideramos muito boa essa medida 
do MEC de padronizar os cursos de computação. Certamente, veio para melhorar o sistema 
educacional de informática, evitando que as pessoas sejam enganadas, pois há diretrizes 
curriculares para cada curso. É uma forma de homogeneizar o estudo, que antes era uma grande 
confusão”, defende o professor Alexandre Ishiro Hashimoto, coordenador do curso de Sistemas de 
Informação da Faculdade Integrada Cotia (FAC). O curso foi aberto em 2001, o que permitiu à 
instituição se enquadrar nas recomendações do MEC. Para ele, o trabalho realizado pela CEEInf é 
positivo por ter preparado um bom currículo para a área de Sistemas. “Essa nova grade tem uma 
base bem sólida e realmente prepara o aluno para o mercado de trabalho”, afirma.  

O professor Rômulo Francisco Maia, coordenador do curso de Sistemas de Informação das 
Faculdades Integradas Rio Branco (Firb), acredita que as mudanças colocarão “ordem na casa”. 
“Há muita confusão quanto aos perfis possíveis na profissão. As organizações que se utilizam 
destes profissionais, quer como desenvolvedores de sistemas, quer como programadores ou 
mesmo como especialistas usuários, muitas vezes, não conseguem entender as diferenças entre 
as várias categorias funcionais. Ao categorizar os perfis, o MEC arrumou o cenário, precisando 
melhor o alinhamento dos conteúdos programáticos com os novos perfis”, sintetiza.  

Para a professora Patrícia Dátilo, coordenadora do curso de Ciência da Computação da 
Universidade Anhembi Morumbi, no entanto, falta uma maior divulgação das mudanças por parte 
do MEC. “A padronização é muito boa para garantir a qualidade dos cursos, mas a sociedade 
ainda não se acostumou com a denominação Sistemas de Informação, por exemplo. O nome 
ainda não emplacou, tanto que no nosso vestibular colocamos ‘Sistemas de Informação – antigo 
Análise de Sistemas’, para esclarecer.” O curso de Sistemas também é novo na instituição e já foi 
totalmente estruturado com base na recomendação do MEC. Já o curso de Ciência da Computação 
acaba de passar por uma reformulação para se adequar à nova definição.  

Quanto à divulgação, o professor Daltro Nunes afirma que tanto o MEC quanto o CNE usam o site 
do Ministério para disseminar suas resoluções, portarias, decretos etc. “A internet passou a ser 
um dos meios oficiais das ações do governo no campo da educação”, diz.  

Reflexo no mercado  

No mercado, as mudanças repercutiram pouco. Na filial brasileira da Microsoft, por exemplo, 
ainda não há uma distinção entre os profissionais de computação. No momento da contratação, 
não importa se o candidato concluiu graduação em Sistemas de Informação, Ciência ou 
Engenharia da Computação. “Para nós não existe separação, o que importa é que o candidato 
tenha um curso superior na área e qualificação para desempenhar a função, que é avaliada por 
testes e entrevistas técnicas”, afirma Isabel Cortês, profissional de Recursos Humanos da 
Microsoft.  

Rogério Panigassi, gerente do programa acadêmico da multinacional, diz que já tomou 
conhecimento das medidas do MEC e explica: “É claro que o mercado não responde na mesma 
velocidade das mudanças. Somente aos poucos elas serão repassadas para a sociedade e terão 
seus reflexos nas empresas.”  



Para o coordenador Ishiro, da FAC, “além de não saber distinguir os profissionais de informática, o 
mercado, em geral, é preconceituoso: se for engenheiro eles recebem bem, as outras áreas ainda 
são pouco conhecidas”.  

Leonel Cézar Rodrigues, diretor-geral das Faculdades Integradas Rio Branco, concorda que “o 
mercado ainda não tem uma noção clara das características atribuídas para cada habilitação”. 
Porém, diz acreditar numa tendência de melhora. “A partir de agora, a melhor compreensão dos 
perfis, com as respectivas mudanças e o compromisso com o desenvolvimento destes, passa a ser 
mais fácil e de mais rápida consolidação institucional”, avalia.  

Regulamentação  

Com a definição da área de informática, um outro assunto que vem à tona é o da regulamentação 
da profissão, tema que tem se mostrado bastante polêmico. Os coordenadores Ishiro, da FAC, e 
Patrícia Dátilo, da Anhembi, são favoráveis à medida. “Acredito que temos que trabalhar para 
conquistar isso no futuro”, defende ele. Para ela, a regulamentação é necessária para “garantir 
mais respeito aos profissionais de informática”.  

De mesma opinião, Cézar Rodrigues, da Rio Branco, defende que a profissão seja regulamentada, 
alegando que “a grande confusão gerada pela falta de definições dos perfis tem proporcionado 
oportunidades a pessoas não habilitadas e a oportunistas praticarem a profissão em prejuízo a 
outros devidamente habilitados”. “Acredito que a regulamentação não é apenas importante, mas 
absolutamente imperiosa. Aliás, a categorização da área de informática é o primeiro passo em 
direção a isso”, completa.  

Outros argumentos favoráveis que permeiam as discussões são:  

- os serviços prestados seriam de melhor qualidade;  

- estabelecimento de uma ética profissional;  

- estabelecimento de normas técnicas;  

- criação de uma denominação para a profissão (a proposta é informata);  

- as principais profissões são regulamentadas.  

Já o professor Daltro Nunes apresenta posição contrária: “A comunidade acadêmica discute essa 
questão há mais de 25 anos e chegou à conclusão de que uma regulamentação da profissão, nos 
moldes como ela é concebida no Brasil, traria mais desvantagens do que vantagens. Mesmo em 
países onde somente o diploma é chave para o exercício da profissão, qualquer pessoa pode 
prestar serviços de informática.”  

Nesse sentido, os contrários à medida acrescentam outras questões:  

- risco de corporativismo, com o exercício da profissão fiscalizado pela própria classe e não pela 
sociedade;  

- possibilidade de reserva de mercado, com o exercício da profissão concentrado somente em 
profissionais pertencentes à classe;  

- dificuldade de caracterização das atribuições do profissional por conta da dinâmica da área;  



- estabelecimento desnecessário de um conselho de classe, pelo fato de a Sociedade Civil possuir 
instrumentos eficazes para punir os maus profissionais;  

- falsa impressão de garantia de qualidade de profissionais com diploma;  

- meios de implementação de normas técnicas e de um código de ética, sem que seja necessária 
a regulamentação.  

Enquanto as discussões esquentam, o fato é que, hoje, o exercício da profissão é livre em todo o 
país – qualquer pessoa pode trabalhar nas diversas áreas ligadas à informática. O MEC esclarece, 
em seu site, que em decorrência do exercício livre da profissão, o mercado de cursos da área de 
computação também é livre. Portanto, qualquer entidade pode abrir um curso da área de 
computação, independentemente do MEC. Porém, os cursos reconhecidos pelo MEC passam por 
um controle de qualidade e recebem o registro do Ministério. Em meio a isso, o que se pode 
prever é que, à parte das discussões, o mercado de trabalho, pelo menos por enquanto, 
continuará a encontrar suas próprias definições e meios de contratar novos profissionais.  

Disponível em: <http://www.revistaensinosuperior.uol.com.br>. Acesso em: 19 maio 
2003. 

 


