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Depois de proibir a criação de centros universitários em 2003, o Ministério da Educação (MEC) 
quer voltar a credenciar esse tipo de instituição de ensino, que ocupa lugar intermediário entre as 
faculdades e as universidades. A proposta está na minuta de um decreto apresentada ontem pelo 
ministro Fernando Haddad, que será submetida a consulta pública nas próximas três semanas, 
antes de ir para a Casa Civil.  
 
Os centros universitários foram criados em 1997 por decreto do então presidente Fernando 
Henrique Cardoso. A exemplo das universidades, tinham autonomia para criar cursos e ampliar o 
número de vagas, mas eram dispensados de exigências sobre o regime de trabalho dos 
professores e realização de pesquisas. A única obrigação era oferecer ensino de qualidade, mas 
faculdades com cursos reprovados no Provão foram promovidas.  
 
“O debate sobre a reforma universitária nos convenceu”  
 
A expansão dos centros mobilizou as universidades, que passaram a pressionar o governo a 
adotar medidas restritivas. Em 2003, quando o ministro era o senador Cristovam Buarque (PDT-
DF), um decreto do presidente Lula proibiu a formação de novas unidades, a não ser em casos 
excepcionais, em cidades escolhidas pelo MEC.  
 
Agora, a idéia é que o Conselho Nacional de Educação decida, em 60 dias, as exigências para o 
funcionamento de novos centros e universidades.  
 
— O debate sobre a reforma universitária nos convenceu da pertinência de existir uma figura 
intermediária entre a universidade e a faculdade — disse Haddad.  
 
O texto da minuta do chamado decreto-ponte está na internet (www.mec.gov.br) e propõe 
articular os resultados de avaliações oficias com as autorizações de abertura e funcionamento de 
cursos. Cursos reprovados deverão firmar termo de compromisso com o MEC, com metas e prazo 
para superar falhas. As punições vão desde a suspensão de vestibulares até o fechamento do 
curso.  
 
O novo decreto determina a criação de um catálogo com o nome e o perfil de cursos tecnológicos 
de graduação. O ministro disse que o catálogo não vai engessar o sistema, pois cursos 
experimentais poderão ser aceitos. Haddad enfatizou que o novo decreto não antecipa qualquer 
ponto da proposta de reforma universitária, que enfrenta um impasse dentro do governo e por 
isso ainda não foi enviada ao Congresso.  
 
— O decreto faz a conexão entre a avaliação e a regulação — disse o ministro.  
 
A minuta prevê ainda que conselhos profissionais, como já faz o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), possam opinar sobre a qualidade dos cursos no momento do 
reconhecimento e de sua renovação.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 fev. 2006, O país, p. 12.  
 


