
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. 

• Art. 9º A União incumbir-se-á de:    
  VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-

graduação; (CNE/Mec/Inep, Capes) 
 

• Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às 
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes 
atribuições: 

 I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e 
programas de educação superior previstos nesta Lei, 
obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, 
do respectivo sistema de ensino;      

 II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas 
as diretrizes gerais pertinentes; (...) 
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SISTEMA ESTADUAL 

• DELIBERAÇÃO CEE Nº 325, DE 17 DE JANEIRO DE 2012 

 

• CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 2º. Integram a educação superior no Sistema Estadual de Ensino:  

I – as Universidades; (Uerj, Uenf) 

II – os Centros Universitários; (Uezo) 

III – as Faculdades e/ou Institutos Superiores. (Faetec, Faeterj, Femass, Funita, etc)  

 

• CAPÍTULO II DA REGULAÇÃO  

Art.3º. Os atos de regulação das IES e de cursos de graduação, sequenciais de formação específica 
e superiores de tecnologia compreendem:  

 

I - credenciamento da instituição de ensino superior;  

II - recredenciamento da instituição de ensino superior;  

III - autorização para o funcionamento e oferta de cursos superiores;  

IV - reconhecimento de cursos superiores;  

V - renovação do reconhecimento de cursos superiores. 
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CREDENCIAMENTO, AUTORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO  

1. Credenciamento e recredenciamento:  
• Para iniciar suas atividades, as IES devem solicitar o credenciamento junto ao Conselho Estadual de 

Educação (CEE).  
• De acordo com sua organização acadêmica, as IES são credenciadas como: Faculdades, Institutos, 

Centro Universitários e Universidades.  
• O primeiro credenciamento da instituição tem prazo máximo de 05 (cinco) anos, para Faculdades, 

Institutos e Centros Universitários, e de 10 (dez) anos para as Universidades.  
• O recredenciamento deve ser solicitado pela IES antes da expiração do ato de credenciamento.  

 
2. Autorização  
•  Para iniciar a oferta de um curso de graduação, a IES depende de autorização do CEE.  
• A exceção são as Universidades e Centros Universitário que, por terem autonomia, independem de 

autorização para funcionamento de Curso Superior. No entanto essas instituições devem informar ao 
CEE – os cursos abertos para fins de supervisão, avaliação e posterior reconhecimento.  
 

3. Reconhecimento e renovação de reconhecimento  
• O reconhecimento deve ser solicitado pela IES quando o curso de graduação tiver cumprido 50% 

(cinquenta por cento) de sua carga horária e, impreterivelmente até 180 (cento e oitenta) dias antes 
da integralização da carga horária deste.  

• O reconhecimento do curso é condição necessária para validade nacional dos respectivos diplomas. 
• A renovação de reconhecimento deve ser solicitado pela IES no mesmo prazo estabelecido para o 

reconhecimento.  
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•CNE 
•SESU 
•INEP 
•ENTRADA FORMULÁRIOS SISTEMA EMEC 
• VERIFICAÇÃO IN LOCO: COMISSÕES 
•INEP BASIS SINAES 
•RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
•PORTARIA SESU 
•RECURSO AO CNE 

 
 

SISTEMA 
FEDERAL  

• Curso de Pedagogia 

DCN 
•CEE 

•IES ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

•ENTRADA NO PRÓPRIO CEE/PROTOCOLO 

•INSTRUÇÃO NA ASSESSSORIA DA CAMARA DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR (CONF DA LEGISLAÇÃO 
VIGENTE FEDERAL E ESTADUAL) 

•VERIFICAÇÃO IN LOCO: COMIISSÕES IES DO 
ESTADO 

•RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

•PARECER CEE/RJ 

SISTEMA 
ESTADUAL 

Profª Maria Celi Chaves Vasconcelos 



Parecer do Curso de Pedagogia Presencial - nº 140/2012, de 
22/07/2012 

Reconhece o Curso de Graduação em Pedagogia, ministrado pela Faculdade de 
Educação da UERJ MARACANÃ, mantida pela Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro, pelo prazo de 5(cinco) anos; ratifica a matriz curricular anterior para fins 
exclusivos de diplomação dos alunos matriculados até 2006/segundo semestre, 
resguardada a faculdade dos alunos concluintes exercerem a opção pela mudança 
prevista para o período de transição curricular; ratifica a implementação gradativa 
da nova matriz curricular a partir de 2007/primeiro semestre, nos termos do Art. 
2º da Deliberação CEEnº 298 e das Deliberações UERJ Nº 044/2011 e nº 015/2012, 
em cumprimento da Resolução CNE/CP nº 01/2006, com fundamento nos 
Pareceres CNE/CP nº 5/2005 e nº 3/2006, conforme recomendações explicitadas 
no voto do relator, visando à formação comum para o exercício da docência na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino 
médio, na modalidade normal, de educação profissional na área de serviços e 
apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos, compreendendo a participação na organização e gestão de 
sistemas e instituições de ensino, assim como nas Instituições e nos Movimentos 
Sociais, a partir da data de publicação deste ato no Diário Oficial, e dá outras 
providências. (diplomação) 
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DOCUMENTOS LEGAIS A SEREM OBSERVADOS PARA O 
CURSO DE PEDAGOGIA 

União: 
•RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006. Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura.  
•RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 
continuada. 
 

Sistema Estadual: 
•DELIBERAÇÃO Nº 325/12 - Fixa normas para as Instituições de Educação Superior – IES, 
mantidas pelo Poder Público Estadual e Municipal do Estado do Rio de Janeiro e dispõe 
sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de Instituições de 
Educação Superior e cursos superiores que integram o Sistema Estadual de Ensino do Rio 
de Janeiro. 
•DELIBERAÇÃO Nº 343/13 - Altera o caput do artigo 41 e acrescenta parágrafos à 
Deliberação CEE nº 325/2012, que dita normas para as Instituições de Educação Superior – 
IES, mantidas pelo Poder Público Estadual e Municipal do Estado do Rio de Janeiro, e 
dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de Instituições 
de Educação Superior e Cursos Superiores que integram o Sistema Estadual de Ensino do 
Rio de Janeiro. 
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Quais os problemas identificados?  
 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006. Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 

• Art. 10. As habilitações em cursos de Pedagogia atualmente existentes 
entrarão em regime de extinção, a partir do período letivo seguinte à 
publicação desta Resolução (segundo semestre de 2006).  

• Art. 11. § 1º O novo projeto pedagógico deverá ser protocolado no órgão 
competente do respectivo sistema ensino, no prazo máximo de 1 (um) ano, a 
contar da data da publicação desta Resolução (até maio de 2007).  

• No Curso de Pedagogia da UERJ a reformulação para atender a essas diretrizes 
somente foi feita em 2011, ou seja, os alunos concluintes entre 2007 e 2011, 
tem no diploma a Portaria referente  a habilitações que já estavam extintas 
e, dessa forma, enfrentam inúmeros problemas nos concursos públicos, pois 
precisam comprovar que o currículo estava de acordo com as Diretrizes com 
os campos de atuação listados.  
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Parecer do Curso de Pedagogia Presencial - nº 
140/2012, de 22/07/2012 

 
• No parecer diz que o curso está reconhecido até 22/07/2017; 

 
• Como há uma nova Deliberação para as licenciaturas, cujo prazo de 

adaptação é de 2 anos (também até julho de 2017) , vamos protocolar 
o pedido de renovação do reconhecimento, no prazo previsto, já com a 
reformulação da matriz curricular, para se adequar à alteração das 
Diretrizes Nacionais para as licenciaturas;  
 

• A diplomação não será alterada (quer dizer, continuam com as mesmas 
competências), nem o reconhecimento do atual curso até a data limite; 
 

• A adaptação se faz necessária para o reconhecimento do Curso, à 
frente, e para que os alunos não tenham problema com os editais. 
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RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015 

• A nova matriz curricular deve estar de acordo RESOLUÇÃO Nº 
2, DE 1º DE JULHO DE 2015 que Define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 
superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 
e para a formação continuada. 

 

Profª Maria Celi Chaves Vasconcelos 



O que diz a RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015? 

Para formação inicial a CH exigida é de 3200 horas relógio – 
em 08 semestres / 4 anos 

  
• 400 horas de “Prática como componente curricular distribuídas ao longo do 

processo formativo” (PPP) 

•  200  horas de “atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 
específicas de interesse dos estudantes (...) por meio da iniciação científica, da 
iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras(..)” (seria 
equivalente às nossas ACCs, acrescidas destas atividades) 

• 2.200 horas de “atividades formativas”, que estamos entendendo como disciplinas 
teóricas/ em sala de aula 

• 400 horas de “estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação 
básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o 
projeto de curso da instituição”; ou seja, cada item da formação (ver diplomação 
acima) tem que estar presente em um estágio (embora não haja especificação da 
carga horária destinada a cada tipo de estágio ). 
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Atividade Hora relógio (60´)  Hora aula (50´) (não pode ter 45´) 

Estágio  400 480  

ATP  200 200  

PP 400 480  

Disciplinas teóricas (incluindo 

monografia) 

2200 2640 (para serem distribuídas nas disciplinas) 

Adequação da nossa carga horária às novas Diretrizes  
3200 horas relógio – em 08 semestres / 4 anos  
400 estágio 

200 atividades teórico práticas /acadêmicas culturais (ACC) 
400 prática pedagógica distribuídas ao longo do curso (PPP)  
2200 aulas teóricas 
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Adequação da nossa carga horária às novas Diretrizes  

A Resolução n. 2/2015 aponta os núcleos através dos quais deve ser 
estabelecida a matriz curricular: 

 

Art. 12. Os cursos de formação inicial, respeitadas a diversidade nacional e 

a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-ão dos seguintes 

núcleos: 

 

 I - núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e 

metodologias, e das diversas realidades educacionais,  

 

II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de 

atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, 

priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os 

sistemas de ensino,  

 

III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular. 
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Adequação da nossa carga horária às novas Diretrizes  

 A partir desses núcleos, elencamos o que entendemos como campos/ áreas / conteúdos obrigatórias - não são nomes 
de disciplinas, e é possível integrar algumas / expandir;   
 

•Língua Portuguesa 

•Libras 

•Educação e Diversidade 
•Educação para as Relações Étnico-Raciais 
•Educação do Campo, Indígena e Quilombola 
•Educação de Jovens e Adultos 

•Tecnologia de informação e comunicação 

•Educação Inclusiva 

•Educação Infantil 
•Metodologias: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Artística 

•Gestão, planejamento e organização de sistemas educacionais 

•Políticas educacionais e de Financiamento  
•Metodologia da pesquisa  
•Didática: Educação Infantil, Anos iniciais do ensino fundamental 
• Educação e comunicação / Linguagem 
•Avaliação Educacional 
•Currículo 

•Educação e Trabalho 

•Educação e Direitos Humanos 

•Educação Ambiental 
•Ética, Estética  
•Ludicidade 

•Educação Brasileira 

•Fundamentos da Educação 

oPsicologia da Educação 

oFilosofia da Educação 

oHistória da Educação 

oSociologia / Antropologia da Educação Profª Maria Celi Chaves Vasconcelos 


