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SEI nº 0457181

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
RESOLUÇÃO N° XX, DE 2014
Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em
Direito e dá outras providências.
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea
“c”, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131,
de 25 de novembro de 1995, e as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela
Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória do Ensino Jurídico, propostas ao
CNE pela SERES/MEC, RESOLVE:
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares do Curso de
Graduação em Direito, Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Educação
Superior -IES em sua organização curricular.
Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as
Diretrizes Curriculares Nacionais se expressa por meio do Projeto Pedagógico do Curso
- PPC, no qual deverão constar suas missões institucional e pedagógica, o modo como o
PCC se integra no âmbito social, político, cultural e econômico de sua região, bem
assim quais valores pretende realizar em articulação a seus objetivos educacionais, sem
prejuízo de outros fatores que se considerem complementares:
I- o perfil do graduando;
II- as competências e habilidades exigíveis para uma adequada formação teórica
e profissional;
III- os conteúdos curriculares;
IV- o estágio curricular supervisionado;
V- as atividades complementares;
VII- o sistema de avaliação;
VIII- o trabalho de conclusão de curso - TCC, como componente curricular
obrigatório do curso;
IX-, o regime acadêmico de oferta; e
X- a duração do curso.
§ 1° O PPC, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos
estruturais:
I- concepção do seu planejamento estratégico, especificando a missão, a visão e
os valores pretendidos pelo curso, para sua excelência;
II - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas
inserções institucional, política, geográfica e social;
III - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
IV - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;
V - formas de realização da interdisciplinaridade, da internacionalização e do
incentivo à inovação;

VI - modos de integração entre teoria e prática, especificando as metodologias
ativas utilizadas;
VII - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VIII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;
IX – incentivo, de modo discriminado, à pesquisa, ao ensino e à extensão, como
fator necessário ao prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a
iniciação científica;
X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado,
suas diferentes formas e condições de realização, bem como a forma de implantação e a
estrutura do Núcleo de Prática Jurídica -NPJ;
XI -concepção e composição das atividades complementares; e,
XII - inclusão obrigatória do TCC.
§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no
PPC a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, nas respectivas modalidades, de
acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional ou como meio de
preparação para as atividades de pesquisa e de docência superior.
Art. 3º. O Curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do
graduando, sólida formação geral, humanística, capacidade de análise, domínio de
conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e
valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além das formas consensuais de
composição de conflitos, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a
capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao
exercício da Ciência do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da
cidadania.
Parágrafo único. Os planos de ensino do curso, especialmente em seus objetivos,
devem demonstrar como contribuirão para a adequada formação do graduando em face
do perfil almejado pelo curso.
Art. 4º. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação
profissional que
revele, pelo menos, as seguintes competências cognitivas, instrumentais e interpessoais,
que capacitem o graduando a:
I - interpretar e aplicar princípios e regras do sistema jurídico nacional,
observando a experiência estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico
e o estudo de caso;
II - demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos
e documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo, bem como a
devida utilização das normas técnico-jurídicas;
III- adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de
argumentação jurídicos, com objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito
do Direito;
IV- desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de
conflitos;
V - compreender os métodos interpretativos e da Hermenêutica, com a
necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudência, da
doutrina e de outras fontes do Direito;

VI - ter competências para atuar em diferentes instâncias, administrativas ou
judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos;
VII - utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas, além do
desenvolvimento das habilidades em idiomas estrangeiros, da aceitação da diversidade e
do pluralismo cultural;
IX - possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão
e aplicação do Direito;
X - desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais
do Direito ou de caráter interdisciplinar; e
XI - apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas
transversais sobre direitos humanos.
Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá contemplar, no PPC na
Organização Curricular do Curso - OCC, conteúdos e atividades que atendam aos
seguintes ciclos de formação:
I – Ciclo de formação básica, que tem por objetivo oferecer ao graduando os
elementos fundamentais do Direito, em diálogo com as demais expressões do
conhecimento filosófico e humanístico, abrangendo, de entre outros, estudos que
envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética,
Filosofia, Hermenêutica, História do Direito e Direito Romano, Psicologia e Sociologia;
II – Ciclo de formação técnico-jurídica, que abrange, além do enfoque
dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos
ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados
segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais,
econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se
necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos
essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário,
Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito
Internacional, Direito Processual, Tutela dos Direitos e Interesses Difusos, Coletivos e
Individuais Homogêneos, com ênfase na solução consensual de conflitos; e
III – Ciclo de formação prático-profissional, que objetiva a integração entre a
prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais ciclos, especialmente nas
atividades relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado e TCC.
§1º. O graduando, em cada um dos três ciclos, desenvolverá Atividades
Complementares - AC, que será definidas no art. 8o desta Resolução.
§ 2º. As atividades de caráter prático-profissional e a ênfase na resolução de
problemas devem estar presentes, de modo transversal e permanente, em todos os
ciclos.
Art. 6º A OCC de graduação em Direito estabelecerá expressamente as
condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular de acordo com o
regime acadêmico que as IES adotarem: regime seriado anual; regime seriado semestral
ou sistema de créditos com matrícula por disciplina, com a adoção de pré-requisitos,
atendido o disposto nesta Resolução.

Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório,
indispensável à
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando,
devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o correspondente
regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização.
§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição,
através do NPJ, que deverá estar estruturado e operacionalizado de acordo com
regulamentação própria, aprovada pelo conselho competente, podendo, em parte,
contemplar convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de advocacia;
em serviços de assistência judiciária implantados na instituição, nos órgãos do Poder
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda em departamentos
jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na
elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados à Coordenação de Estágio das
IES, para a avaliação pertinente.
§ 2º As atividades de Estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de
acordo com as competências gradualmente revelados pelo aluno, na forma definida na
regulamentação do NPJ, até que se possa considerá-lo concluído, resguardando, como
padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras
contempladas pela formação jurídica.
§ 3º O planejamento das atividades a serem desenvolvidas no NPJ deve
obrigatoriamente conter práticas de negociação, mediação e suas modalidades,
conciliação, arbitragem e práticas de tutela coletiva, bem como incluir a prática do
processo judicial eletrônico.
Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares que
objetivam enriquecer e complementar os elementos de formação do perfil do graduando
e que possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, do conhecimento e
da competência do discente, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, ao estilo
da prática de estudos e de atividades independentes ou interdisciplinares especialmente
nas relações com o campo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade
ou de caráter social.
Parágrafo único. A realização de atividades complementares não se confunde
com a do Estágio Supervisionado ou com a do TCC.
Art. 9º As IES adotarão formas específicas e alternativas de avaliação, interna e
externa, de caráter sistemático, envolvendo todos quantos se contenham no processo do
curso, centradas em aspectos considerados fundamentais para a identificação do perfil
do formando.
Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos graduandos antes
do início de cada período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das atividades, a
metodologia do processo de ensino aprendizagem, os critérios de avaliação a que serão
submetidos e as referências bibliográficas básicas e complementares.

Art. 10. O TCC é componente curricular obrigatório, desenvolvido
individualmente sob orientação docente, com conteúdo a ser fixado pelas IES em
função do Projeto Pedagógico do Curso - PPC.
Parágrafo único. As IES deverão emitir regulamentação própria aprovada por
Conselho competente, contendo, necessariamente, critérios, procedimentos e
mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua
elaboração.
Art. 11. A duração dos cursos de graduação terão carga-horária mínima de 3.700
horas e integralização em cinco anos, observada a Resolução CES/CNE Nº 2, de 18 de
junho de 2007.
Art.12 O curso de graduação terá até 20% de sua carga horária destinada às
atividades complementares e ao estágio curricular obrigatório.
Art. 13 O estágio curricular obrigatório compreenderá, no mínimo, 12% da carga
horária total do curso.
Parágrafo único. No mínimo 50% da carga horária do estágio curricular
obrigatório previsto no caput deve ser destinada a atividades de prática real.
Art. 14. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser
implantadas pelas IES, obrigatoriamente, no prazo máximo de dois anos, aos alunos
ingressantes, a partir da publicação desta norma.
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais
alunos do período ou ano subsequente à publicação desta norma.
Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogada a Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, e demais disposições
em contrário.

ANEXO II
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE DIREITO

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.1.
Contexto
educacional
e
inserção social

1

Quando o PPC não contempla as demandas efetivas de natureza econômica e social,
preferencialmente no âmbito local.

2

Quando o PPC contempla, de maneira insuficiente, as demandas efetivas de natureza
econômica e social, preferencialmente no âmbito local.

3

Quando o PPC contempla, de maneira suficiente, as demandas efetivas de natureza
econômica e social, preferencialmente no âmbito local.

4

Quando o PPC contempla muito bem as demandas efetivas de natureza econômica e social,
preferencialmente no âmbito local.

5

Quando o PPC contempla, de maneira excelente, as demandas efetivas de natureza
econômica e social, preferencialmente no âmbito local.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.2.
Políticas
institucionais no
âmbito do curso

1

Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (esta última,
quando for o caso) constantes no PDI não estão previstas/implantadas no âmbito do curso.

2

Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (esta última, quando
for o caso) constantes no PDI estão previstas/implantadas, de maneira insuficiente, no
âmbito do curso.

3

Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (esta última, quando
for o caso) constantes no PDI estão previstas/implantadas, de maneira suficiente, no âmbito
do curso.

4

Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (esta última, quando
for o caso) constantes no PDI estão muito bem previstas/implantadas no âmbito do curso.

5

Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (esta última,quando
for o caso) constantes no PDI estão previstas/implantadas, de maneira excelente, no âmbito
do curso.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1 3. Objetivos do
curso

1

Quando os objetivos do curso não apresentam coerência, em uma análise sistêmica e global,
com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto educacional.

2

Quando os objetivos do curso apresentam insuficiente coerência, em uma análise sistêmica e
global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto
educacional.

2
3

Quando os objetivos do curso apresentam suficiente coerência, em uma análise sistêmica e
global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto
educacional.

4

Quando os objetivos do curso apresentam muito boa coerência, em uma análise sistêmica e
global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto
educacional.

5

Quando os objetivos do curso apresentam excelente coerência, em uma análise sistêmica e
global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto
educacional.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.4.
Perfil
profissional
do
egresso

1

Quando o perfil profissional não expressa as competências do egresso.

2

Quando o perfil profissional expressa, de maneira insuficiente, as competências do egresso.

3

Quando o perfil profissional expressa, de maneira suficiente, as competências do egresso.

4

Quando o perfil profissional expressa muito bem as competências do egresso.

5

Quando o perfil profissional expressa, de maneira excelente, as competências do egresso.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1 5.
Estrutura
curricular
(Considerar como
critério de análise
também
a
extensão e a
pesquisa
(esta
última, conforme a
categoria
administrativa da
IES)

1

Quando a estrutura curricular prevista/implantada não contempla, em uma análise sistêmica
e global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária
total (em horas), articulação da teoria com a prática e, nos casos de cursos a distância ou
uso parcial dessa modalidade, os mecanismos de familiarização com essa metodologia.

2

Quando a estrutura curricular prevista/implantada contempla, de maneira insuficiente, em
uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade,
compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação da teoria com a prática, e, nos
casos de cursos a distância ou uso parcial dessa modalidade, os mecanismos de
familiarização com essa metodologia.

3

Quando a estrutura curricular prevista/implantada contempla, de maneira suficiente, em
uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade,
compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação da teoria com a prática e, nos
casos de cursos a distância ou uso parcial dessa modalidade, os mecanismos de
familiarização com essa metodologia.

4

Quando a estrutura curricular prevista/implantada contempla, muito bem, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga
horária total (em horas), articulação da teoria com a prática e, nos casos de cursos a
distância ou uso parcial dessa modalidade, os mecanismos de familiarização com essa
metodologia.

3
5

Quando a estrutura curricular prevista/implantada contempla, de maneira excelente, em
uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade,
compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação da teoria com a prática e, nos
casos de cursos a distância ou uso parcial dessa modalidade, os mecanismos de
familiarização com essa metodologia.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1 6.
Conteúdos
curriculares

1

Quando os conteúdos curriculares previstos/implantados não possibilitam o
desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e adequação da
bibliografia.

2

Quando os conteúdos curriculares previstos/implantados possibilitam, de maneira
insuficiente, o desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em
horas) e adequação da bibliografia.

3

Quando os conteúdos curriculares previstos/implantados possibilitam, de maneira
suficiente, o desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em
horas) e adequação da bibliografia.

4

Quando os conteúdos curriculares previstos/implantados possibilitam, muito bem, o
desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e adequação da
bibliografia.

5

Quando os conteúdos curriculares previstos/implantados possibilitam, de maneira excelente,
o desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica
e global, os aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e adequação
da bibliografia.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.7. Metodologia

1

Quando as atividades pedagógicas não apresentam coerência com a metodologia
prevista/implantada, e não contemplam metodologias ativas.

2

Quando as atividades pedagógicas apresentam insuficiente coerência com a metodologia
prevista/implantada, e contemplam de forma insuficiente as metodologias ativas.

3

Quando as atividades pedagógicas apresentam suficiente coerência com a metodologia
prevista/implantada, e contemplam de forma suficiente as metodologias ativas.

4

Quando as atividades pedagógicas apresentam muito boa coerência com a metodologia
prevista/implantada, e contemplam de forma muito boa as metodologias ativas.

5

Quando as atividades pedagógicas apresentam excelente coerência com a metodologia
prevista/implantada, e contemplam de forma excelente as metodologias ativas.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.8.
Estágio
curricular

1

Quando o estágio curricular
regulamentado/institucionalizado.

supervisionado

previsto/implantado

não

está

4
supervisionado

2

Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está
regulamentado/institucionalizado, de maneira insuficiente, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: carga horária, previsão/existência de convênios, formas de
apresentação, orientação, supervisão e coordenação.

3

Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está
regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: carga horária, previsão/existência de convênios, formas de
apresentação, orientação, supervisão e coordenação.

4

Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está muito bem
regulamentado/institucionalizado considerando, em uma análise sistêmica e global, os
aspectos: carga horária, previsão/existência de convênios, formas de apresentação,
orientação, supervisão e coordenação.

5

Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está
regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: carga horária, previsão/existência de convênios, formas de
apresentação, orientação, supervisão e coordenação.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1 9.
Atividades
complementares

1

Quando as atividades complementares
regulamentadas/institucionalizadas.

2

Quando as atividades complementares previstas/implantadas estão regulamentadas/
institucionalizadas, de maneira insuficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global,
os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento.

3

Quando as atividades complementares previstas/implantadas estão regulamentadas/
institucionalizadas, de maneira suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global,
os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento.

4

Quando as atividades complementares previstas/implantadas estão muito bem
regulamentadas/institucionalizadas considerando, em uma análise sistêmica e global, os
aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento.

5

Quando as atividades complementares previstas/implantadas estão regulamentadas/
institucionalizadas, de maneira excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global,
os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.10. Trabalho de
conclusão
de

1

Quando o trabalho de conclusão de curso previsto/implantado não está
regulamentado/institucionalizado.

previstas/implantadas

não

estão

5
curso (TCC)

2

Quando o trabalho de conclusão de curso previsto/implantado está
regulamentado/institucionalizado, de maneira insuficiente, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação e
coordenação.

3

Quando o trabalho de conclusão de curso previsto/implantado está
regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação e
coordenação.

4

Quando o trabalho de conclusão de curso previsto/implantado está muito bem
regulamentado/institucionalizado considerando, em uma análise sistêmica e global, os
aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação.

5

Quando o trabalho de conclusão de curso previsto/implantado está
regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação e
coordenação.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.11. Atendimento
ao discente

1

Quando não existe programa de atendimento ao discente ou existe de maneira precária.

2

Quando o curso possui um programa incipiente de atendimento ao discente .

3

Quando o curso possui programa sistemático de atendimento extraclasse ao discente ( com
tempos, espaços, carga horária e designação de docentes responsáveis ).

4

Quando o curso possui programa sistemático de atendimento extraclasse e de apoio
psicopedagógico ao discente , ou de atividades de nivelamento (com tempos, espaços, carga
horária e designação de docentes responsáveis) .

5

Quando o curso possui excelente programa sistemático de atendimento extra classe e de
apoio psicopedagógico ao discente, e de atividades de nivelamento (com tempos, espaços,
carga horária e designação de docentes responsáveis).

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.12.
Ações
decorrentes dos
processos
de
avaliação do curso

1

Quando não há ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das
avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras) no âmbito do curso.

2

Quando as ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das
avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito do curso, estão
previstas/implantadas de maneira insuficiente.

3

Quando as ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das
avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito do curso, estão
previstas/implantadas de maneira suficiente.
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4

Quando as ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das
avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito do curso, estão
muito bem previstas/implantadas.

5

Quando as ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das
avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito do curso, estão
previstas/implantadas de maneira excelente.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.13. Atividades de
tutoria. NSA para
cursos
presenciais.
Obrigatório para
cursos a distância
e
presenciais
reconhecidos, que
ofertam até 20%
da carga horária
total do curso na
modalidade
a
distância,
conforme portaria
4 059 de 10 de
dezembro de 2004

1

Quando não há o desenvolvimento de atividades de tutoria (presencial e a distância).

2

Quando as atividades de tutoria previstas/implantadas atendem, de maneira insuficiente, às
demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular.

3

Quando as atividades de tutoria previstas/implantadas atendem, de maneira suficiente, às
demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular.

4

Quando as atividades de tutoria previstas/implantadas atendem muito bem às demandas
didático-pedagógicas da estrutura curricular.

5

Quando as atividades de tutoria previstas/implantadas atendem, de maneira excelente, às
demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.14. Tecnologias de
informação
e
comunicação –
TICs
–
no
processo ensinoaprendizagem.
NSA para cursos
presenciais.
Obrigatório para
cursos a distância
e
presenciais
reconhecidos, que
ofertam até 20%
da carga horária
total do curso na
modalidade
a
distância,
conforme portaria
4 059 de 10 de
dezembro
de
2004.

1

Quando as tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas/implantadas no
processo de ensino-aprendizagem não permitem executar o projeto pedagógico do curso.

2

Quando as tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas/implantadas no
processo de ensino-aprendizagem permitem executar, de maneira insuficiente, o projeto
pedagógico do curso.

3

Quando as tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas/implantadas no
processo de ensino-aprendizagem permitem executar, de maneira suficiente, o projeto
pedagógico do curso.

4

Quando as tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas/implantadas no
processo de ensino-aprendizagem permitem executar muito bem o projeto pedagógico do
curso.

5

Quando as tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas/implantadas no
processo de ensino-aprendizagem permitem executar, de maneira excelente, o projeto
pedagógico do curso.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

7
1

Quando o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado aos estudantes,
não permite executar a formação definida no projeto pedagógico do curso.

2

Quando o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado aos estudantes,
permite executar, de maneira insuficiente, a formação definida no projeto pedagógico do
curso considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: abrangência,
bibliografia atualizada e adequada às exigências da formação, aprofundamento e coerência
teórica.

3

Quando o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado aos estudantes,
permite executar, de maneira suficiente, a formação definida no projeto pedagógico do curso
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: abrangência, bibliografia
atualizada e adequada às exigências da formação, aprofundamento e coerência teórica.

4

Quando o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado aos estudantes,
permite executar, muito bem, a formação definida no projeto pedagógico do curso
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: abrangência, bibliografia
atualizada e adequada às exigências da formação, aprofundamento e coerência teórica.

5

Quando o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado aos estudantes,
permite executar, de maneira excelente, a formação definida no projeto pedagógico do curso
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: abrangência, bibliografia
atualizada e adequada às exigências da formação, aprofundamento e coerência teórica.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.16. Mecanismos
de interação entre
docentes, tutores
e estudantes. (NSA
para
cursos
presenciais.
Obrigatório para
cursos a distância
e
presenciais
reconhecidos, que
ofertam até 20%
da carga horária
total do curso na
modalidade
a
distância,
conforme portaria
4 059 de 10 de
dezembro
de
2004.)

1

Quando não há mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes.

2

Quando os mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes
previstos/implantados atendem, de maneira insuficiente, às propostas do curso.

3

Quando os mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes
previstos/implantados atendem, de maneira suficiente, às propostas do curso.

4

Quando os mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes
previstos/implantados atendem muito bem às propostas do curso.

5

Quando os mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes
previstos/implantados atendem, de maneira excelente, às propostas do curso.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.15.
Material
didático
institucional. NSA
para
cursos
presenciais.
Obrigatório para
cursos a distância
e
presenciais
reconhecidos, que
ofertam até 20%
da carga horária
total do curso na
modalidade
a
distância,
conforme portaria
4 059 de 10 de
dezembro
de
2004. (Para fins
de autorização,
considerar
o
material didático
disponibilizado
para os dois
primeiros anos)
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1.17.
Procedimentos de
avaliação
dos
processos
de
ensinoaprendizagem

1

Quando os procedimentos de avaliação previstos/implantados utilizados nos processos de
ensino-aprendizagem não atendem à concepção do curso definida no seu Projeto Pedagógico
do Curso – PPC.

2

Quando os procedimentos de avaliação previstos/implantados utilizados nos processos de
ensino-aprendizagem atendem, de maneira insuficiente, à concepção do curso definida no
seu Projeto Pedagógico do Curso – PPC.

3

Quando os procedimentos de avaliação previstos/implantados utilizados nos processos de
ensino-aprendizagem atendem, de maneira suficiente, à concepção do curso definida no seu
Projeto Pedagógico do Curso – PPC.

4

Quando os procedimentos de avaliação previstos/implantados utilizados nos processos de
ensino-aprendizagem atendem, muito bem, à concepção do curso definida no seu Projeto
Pedagógico do Curso – PPC.

5

Quando os procedimentos de avaliação previstos/implantados utilizados nos processos de
ensino-aprendizagem atendem, de maneira excelente, à concepção do curso definida no seu
Projeto Pedagógico do Curso – PPC.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1.18. Número de
vagas

1

Quando o número de vagas previstas/implantadas não corresponde à dimensão do corpo
docente e às condições de infraestrutura da IES.

2

Quando o número de vagas previstas/implantadas corresponde, de maneira insuficiente, à
dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES.

3

Quando o número de vagas previstas/implantadas corresponde, de maneira suficiente, à
dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES.

4

Quando o número de vagas previstas/implantadas atende muito bem à dimensão do corpo
docente e às condições de infraestrutura da IES.

5

Quando o número de vagas previstas/implantadas corresponde, de maneira excelente, à
dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES.

DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2.1. Atuação do Núcleo
Docente Estruturante – NDE

1

Quando o NDE não está previsto/implantado.

2

Quando a atuação do NDE previsto/implantado é insuficiente considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e
avaliação do PPC.

3

Quando a atuação do NDE previsto/implantado é suficiente considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e
avaliação do PPC.

4

Quando a atuação do NDE previsto/implantado é muito boa considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e
avaliação do PPC.
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5

Indicador

Quando a atuação do NDE previsto/implantado é excelente considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e
avaliação do PPC.

Conceito

Critério de Análise

1

Quando não há atuação do (a) coordenador (a) do curso.

2

Quando a atuação do (a) coordenador (a) é insuficiente considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e
discentes e representatividade nos colegiados superiores.

3

Quando a atuação do (a) coordenador (a) é suficiente considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e
discentes e representatividade nos colegiados superiores.

4

Quando a atuação do (a) coordenador (a) é muito boa considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e
discentes e representatividade nos colegiados superiores.

5

Quando a atuação do (a) coordenador (a) é excelente considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e
discentes e representatividade nos colegiados superiores.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2 3. Experiência do (a)
coordenador (a) do curso em
cursos a distância. (Indicador
específico para cursos a
distância)

1

Quando o (a) coordenador (a) possui menos de 1 ano de experiência em cursos a
distância.

2

Quando o (a) coordenador (a) possui experiência em cursos a distância maior ou igual
a 1 ano e menor que 2 anos.

3

Quando o (a) coordenador (a) possui experiência em cursos a distância maior ou igual
a 2 anos e menor que 3 anos.

4

Quando o (a) coordenador (a) possui experiência em cursos a distância maior ou igual
a 3 anos e menor que 4 anos.

5

Quando o (a) coordenador (a) possui experiência em cursos a distância maior ou igual
a 4 anos.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2.4. Experiência profissional,
de magistério superior e de
gestão acadêmica do (a)
coordenador (a)

1

Quando o (a) coordenador (a) possui experiência profissional, de magistério superior
e de gestão acadêmica, somadas, menor que 1 ano ou menos de 1 ano de magistério
superior.

2

Quando o (a) coordenador (a) possui experiência profissional, de magistério superior
e de gestão acadêmica, somadas, maior ou igual a 1 ano e menor que 4 anos sendo, no
mínimo, 1 ano de magistério superior.

3

Quando o (a) coordenador (a) possui experiência profissional, de magistério superior
e de gestão acadêmica, somadas, maior ou igual a 4 anos e menor que 7 anos sendo,
no mínimo, 1 ano de magistério superior.

2 2. Atuação
coordenador (a)

do

(a)
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4

Quando o (a) coordenador (a) possui experiência profissional, de magistério superior
e de gestão acadêmica, somadas, maior ou igual a 7 anos e menor que 10 anos sendo,
no mínimo, 1 ano de magistério superior.

5

Quando o (a) coordenador (a) possui experiência profissional, de magistério superior
e de gestão acadêmica, somadas, maior ou igual a 10 anos sendo, no mínimo, 1 ano de
magistério superior.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2 5. Regime de trabalho do (a)
coordenador (a) do curso.
NSA para cursos a distância,
obrigatório para cursos
presenciais.

1

Quando o regime de trabalho previsto/implantado do (a) coordenador (a) não é de
tempo parcial ou integral; ou a relação entre o número de vagas anuais
pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação é maior que
25, ou não é respeitado o limite mínimo de 10 horas semanais dedicadas à
coordenação do curso.

2

Quando o regime de trabalho previsto/implantado do (a) coordenador (a) é de tempo
parcial ou integral, sendo que a relação entre o número de vagas anuais
pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação é maior que
20 e menor ou igual a 25.

3

Quando o regime de trabalho previsto/implantado do (a) coordenador (a) é de tempo
parcial ou integral, sendo que a relação entre o número de vagas anuais
pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação é maior que
15 e menor ou igual a 20.

4

Quando o regime de trabalho previsto/implantado do (a) coordenador (a) é de tempo
parcial ou integral, sendo que a relação entre o número de vagas anuais
pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação é maior que
10 e menor ou igual a 15.

5

Quando o regime de trabalho previsto/implantado do (a) coordenador (a) é de tempo
parcial ou integral, sendo que a relação entre o número de vagas anuais
pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação é menor ou
igual a 10.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2 6. Titulação do corpo
docente do curso. (Para fins
de autorização, considerar os
docentes compromissados
para os dois primeiros anos)

1

Quando o percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de
pós- graduação stricto sensu é menor que 15%.

2

Quando o percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de
pós- graduação stricto sensu é maior ou igual a 15% e menor que 30%.

3

Quando o percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de
pós- graduação stricto sensu é maior ou igual a 30% e menor que 50%.

4

Quando o percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de
pós- graduação stricto sensu é maior ou igual a 50% e menor que 75%.

5

Quando o percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de
pós- graduação stricto sensu é maior ou igual a 75%.

Conceito

Critério de Análise

Indicador
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2.7. Titulação do corpo
docente do curso –
percentual de doutores. (Para
fins
de
autorização,
considerar os docentes
compromissados para os dois
primeiros anos)

1

Quando não há doutores do curso.

2

Quando o percentual de doutores do curso é menor ou igual a 10%.

3

Quando o percentual de doutores do curso é maior que 10% e menor ou igual a 20%.

4

Quando o percentual de doutores do curso é maior que 20% e menor ou igual a 35%.

5

Quando o percentual de doutores do curso é maior que 35%.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2 8. Regime de trabalho do
corpo docente do curso. (Para
fins
de
autorização,
considerar os docentes
compromissados para os dois
primeiros anos)

1

Quando o percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de trabalho de
tempo parcial ou integral é menor que 50%.

2

Quando o percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de trabalho de
tempo parcial ou integral é maior ou igual a 50% e menor que 60%.

3

Quando o percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de trabalho de
tempo parcial ou integral é maior ou igual a 60% e menor que 70%.

4

Quando o percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de trabalho de
tempo parcial ou integral é maior ou igual a 70% e menor que 80%.

5

Quando o percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de trabalho de
tempo parcial ou integral é maior ou igual que 80%.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2 9. Experiência profissional
do corpo docente. (Para fins
de autorização, considerar os
docentes compromissados
para os dois primeiros anos)

1

Quando um contingente menor que 20% do corpo docente graduado em Direito
previsto/efetivo possui experiência profissional (excluída as atividades no magistério
superior) de, pelo menos, 3 anos.

2

Quando um contingente maior ou igual a 20% e menor que 40% do corpo docente
graduado em Direito previsto/efetivo possui experiência profissional (excluída as
atividades no magistério superior) de, pelo menos, 3 anos.

3

Quando um contingente maior ou igual a 40% e menor que 60% do corpo docente
graduado em Direito previsto/efetivo possui experiência profissional (excluída as
atividades no magistério superior) de, pelo menos, 3 anos.

4

Quando um contingente maior ou igual a 60% e menor que 80% do corpo docente
graduado em Direito previsto/efetivo possui experiência profissional (excluída as
atividades no magistério superior) de, pelo menos, 3 anos.

5

Quando um contingente maior ou igual a 80% do corpo docente graduado em Direito
previsto/efetivo possui experiência profissional (excluída as atividades no magistério
superior) de, pelo menos, 3 anos.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2.10.
Experiência
de
magistério superior do corpo
docente. (Para fins de
autorização, considerar os
docentes compromissados
para os dois primeiros anos)

1

Quando um contingente menor que 20% do corpo docente previsto/efetivo possui
experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 anos.

2

Quando um contingente maior ou igual a 20% e menor que 40% do corpo docente
previsto/efetivo possui experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 anos.
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3

Quando um contingente maior ou igual a 40% e menor que 60% do corpo docente
previsto/efetivo possui experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 anos.

4

Quando um contingente maior ou igual a 60% e menor que 80% do corpo docente
previsto/efetivo possui experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 anos.

5

Quando um contingente maior ou igual a 80% do corpo docente previsto/efetivo
possui experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 anos.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2.11. Relação entre o número
de docentes e o número de
estudantes. NSA para cursos
presenciais. Obrigatório para
cursos a distância (relação
entre o número de docentes e
o número de estudantes
equivalente 40h em dedicação
à EAD). (Para fins de
autorização, considerar os
docentes compromissados e
os alunos/vagas projetados
para os dois primeiros anos)

1

Quando a média entre o número de docentes do curso (equivalentes 40h) e o número
de estudantes previstos/existentes é de 1 docente para 161 alunos.

2

Quando a média entre o número de docentes do curso (equivalentes 40h) e o e o
número de estudantes previstos/existentes é de 1 docente para 151 a 160 alunos.

3

Quando a média entre o número de docentes do curso (equivalentes 40h) e o e o
número de estudantes previstos/existentes é de 1 docente para 141 a 150 vagas.

4

Quando a média entre o número de docentes do curso (equivalentes 40h) e o e o
número de estudantes previstos/existentes é de 1 docente para 131 a 140 vagas.

5

Quando a média entre o número de docentes do curso (equivalentes 40h) e o e o
número de estudantes previstos/existentes é de 1 docente para 130.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

1

Quando o colegiado não está previsto/implantado.

2

Quando o funcionamento do colegiado previsto/implantado está regulamentado/
institucionalizado, de maneira insuficiente, considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: representatividade dos segmentos (docente e discente),
periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões.

3

Quando o funcionamento do colegiado previsto/implantado está regulamentado/
institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: representatividade dos segmentos (docente e discente),
periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões.

2.12. Funcionamento
colegiado de curso
equivalente

do
ou

13
4

Quando o funcionamento do colegiado previsto/implantado está muito bem
regulamentado/institucionalizado considerando, em uma análise sistêmica e global,
os aspectos: representatividade dos segmentos (docente e discente), periodicidade
das reuniões, registros e encaminhamento das decisões.

5

Quando o funcionamento do colegiado previsto/implantado está regulamentado/
institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: representatividade dos segmentos (docente e discente),
periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões.

Indicador

Conceito

Critério

2.13. Produção científica,
cultural,
artística
ou
tecnológica. (Para fins de
autorização, considerar os
docentes compromissados
para os dois primeiros anos)

1

Quando menos de 60% dos docentes não têm produção nos últimos 3 anos.

2

Quando pelo menos 60% dos docentes têm entre 1 a 3 produções nos últimos 3 anos.

3

Quando pelo menos 60% dos docentes têm entre 4 a 6 produções nos últimos 3 anos.

4

Quando pelo menos 60% dos docentes têm entre 7 a 9 produções nos últimos 3 anos.

5

Quando pelo menos 60% dos docentes têm mais de 9 produções nos últimos 3 anos.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2.14. Titulação e formação do
corpo de tutores do curso.
(Para fins de autorização,
considerar os docentes
compromissados para os dois
primeiros anos). (NSA para
cursos
presenciais.
Obrigatório para cursos a
distância e presenciais
reconhecidos, que ofertam
até 20% da carga horária
total do curso na modalidade
a distância, conforme portaria
4 059 de 10 de dezembro de
2004.)

1

Quando existem tutores não graduados.

2

Quando todos os tutores previstos/efetivos são graduados.

3

Quando todos os tutores previstos/efetivos são graduados na área.

4

Quando todos os tutores previstos/efetivos são graduados na área, sendo que, no
mínimo, 30% têm titulação obtida em programas de pós-graduação lato sensu.

5

Quando todos os tutores previstos/efetivos são graduados na área, sendo que, no
mínimo, 30% têm titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2.15. Experiência do corpo de
tutores em educação a
distância. (Para fins de
autorização, considerar os
docentes compromissados
para os dois primeiros anos).

1

Quando o percentual de tutores do curso previstos/efetivos que possui experiência
mínima de 3 anos em cursos a distância é menor que 40%.

2

Quando o percentual de tutores do curso previstos/efetivos que possui experiência
mínima de 3 anos em cursos a distância é maior ou igual a 40% e menor que 50%.
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(NSA para cursos presenciais.
Obrigatório para cursos a
distância e presenciais
reconhecidos, que ofertam
até 20% da carga horária
total do curso na modalidade
a distância, conforme portaria
4 059 de 10 de dezembro de
2004.)

3

Quando o percentual de tutores do curso previstos/efetivos que possui experiência
mínima de 3 anos em cursos a distância é maior ou igual a 50% e menor que 60%.

4

Quando o percentual de tutores do curso previstos/efetivos que possui experiência
mínima de 3 anos em cursos a distância é maior ou igual a 60% e menor que 70%.

5

Quando o percentual de tutores do curso previstos/efetivos que possui experiência
mínima de 3 anos em cursos a distância é maior ou igual a 70%.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

2.16. Relação docentes e
tutores – presenciais e a
distância – por estudante.
(Para fins de autorização,
considerar os docentes
compromissados para os dois
primeiros anos). (NSA para
cursos presenciais.)

1

Quando a relação entre o número de estudantes e o total de docentes mais tutores
(presenciais e a distância) previstos/contratados é maior que 60.

2

Quando a relação entre o número de estudantes e o total de docentes mais tutores
(presenciais e a distância) previstos/contratados é maior que 50 e menor ou igual a
60.

3

Quando a relação entre o número de estudantes e o total de docentes mais tutores
(presenciais e a distância) previstos/contratados é maior que 40 e menor ou igual a
50.

4

Quando a relação entre o número de estudantes e o total de docentes mais tutores
(presenciais e a distância) previstos/contratados é maior que 30 e menor ou igual a
40.

5

Quando a relação entre o número de estudantes e o total de docentes mais tutores
(presenciais e a distância) previstos/contratados é menor ou igual a 30.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.1. Gabinetes de trabalho
para professores Tempo

1

Quando não existem gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo
integral.
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2

Quando os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo integral são
insuficientes considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de professores,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade.

3

Quando os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo integral são
suficientes considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de professores,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade.

4

Quando os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo integral são
muito bons considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de professores,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade.

5

Quando os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo integral são
excelentes considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de professores,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.2. Espaço de trabalho para
coordenação do curso e
serviços acadêmicos

1

Quando não existe espaço específico para as atividades de coordenação do curso.

2

Quando o espaço destinado às atividades de coordenação é insuficiente considerando,
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: dimensão, equipamentos,
conservação, gabinete individual para coordenador, número de funcionários e
atendimento aos alunos e aos professores.

3

Quando o espaço destinado às atividades de coordenação é suficiente considerando,
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: dimensão, equipamentos,
conservação, gabinete individual para coordenador, número de funcionários e
atendimento aos alunos e aos professores.

4

Quando o espaço destinado às atividades de coordenação é muito bom considerando,
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: dimensão, equipamentos,
conservação, gabinete individual para coordenador, número de funcionários e
atendimento aos alunos e aos professores.

5

Quando o espaço destinado às atividades de coordenação é excelente considerando,
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: dimensão, equipamentos,
conservação, gabinete individual para coordenador, número de funcionários e
atendimento aos alunos e aos professores.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.3. Sala de professores.

1

Quando não existe sala de professores implantada para os docentes do curso.

Integral – TI. (Para fins de
autorização, considerar os
gabinetes de trabalho para os
docentes em tempo integral
dos dois primeiros anos)
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2

Quando a sala de professores implantada para os docentes do curso é insuficiente
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: disponibilidade de
equipamentos de informática em função do número de professores, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

3

Quando a sala de professores implantada para os docentes do curso é suficiente
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: disponibilidade de
equipamentos de informática em função do número de professores, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

4

Quando a sala de professores implantada para os docentes do curso é muito boa
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: disponibilidade de
equipamentos de informática em função do número de professores, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

5

Quando a sala de professores implantada para os docentes do curso é excelente
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: disponibilidade de
equipamentos de informática em função do número de professores, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.4. Salas de aula. (Para fins
de autorização, considerar as
salas de aula implantadas os
dois primeiros anos)

1

Quando as salas de aula implantadas no curso não têm condições de funcionamento.

2

Quando as salas de aula implantadas para o curso são insuficientes considerando, em
uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de alunos por
turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas
previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade.

3

Quando as salas de aula implantadas para o curso são suficientes considerando, em
uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de alunos por
turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas
previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade.

4

Quando as salas de aula implantadas para o curso são muito boas considerando, em
uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de alunos por
turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas
previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade.

5

Quando as salas de aula implantadas para o curso são excelentes considerando, em
uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de alunos por
turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas
previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade.

(Para fins de autorização,
considerar a sala de
professores implantada para
os docentes dos dois
primeiros anos)
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Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.5. Salas de atividades
acadêmicas
autônomas,
convivência e estudo para os
discentes.

1

Quando não existe sala de atividades autônomas implantada para os discentes do
curso.
Quando a sala de atividades autônomas implantada para os discentes do curso é
insuficiente considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de discentes,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade.
Quando a sala de atividades autônomas implantada para os discentes do curso é
suficiente considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de discentes,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade.
Quando a sala de atividades autônomas implantada para os discentes do curso é
muito boa considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de discentes,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade.
Quando a sala de atividades autônomas implantada para os discentes do curso é
excelente considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de discentes,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade.

2

3

4

5

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.6. Acesso dos alunos a
equipamentos de informática.
(Para fins de autorização,
considerar
os
alunos
projetados para os dois
primeiros anos).

1

Quando não há meios implantados de acesso à informática para o curso.

2

Quando os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática para o
curso atendem, de maneira insuficiente, considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários,
acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de atualização de
equipamentos e softwares e adequação do espaço físico.

3

Quando os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática para o
curso atendem, de maneira suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários,
acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de atualização de
equipamentos e softwares e adequação do espaço físico.

4

Quando os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática para o
curso atendem, muito bem, considerando, em uma análise sistêmica e global, os
aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários,
acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de atualização de
equipamentos e softwares e adequação do espaço físico.

5

Quando os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática para o
curso atendem, de maneira excelente, considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários,
acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de atualização de
equipamentos e softwares e adequação do espaço físico.

Conceito

Critério de Análise

Indicador
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3.7. Bibliografia básica em
edições atuallizadas
(Para fins de autorização,
considerar o acervo da
bibliografia
básica
disponível para o primeiro
ano do curso, se CSTs, ou
dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciatura
s)
Nos cursos que possuem
acervo virtual (pelo menos
1 título virtual por unidade
curricular), a proporção
de alunos por exemplar
físico passam a figurar da
seguinte maneira para os
conceitos 3, 4 e 5:
Conceito 3 – 13 a 19 vagas
anuais
Conceito 4 – de 6 a 13
vagas anuais
Conceito 5 – menos de 6
vagas anuais)

1

Quando o acervo da bibliografia básica não está disponível; ou quando está disponível
na proporção média de um exemplar para 20 ou mais vagas anuais
pretendidas/autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos
que efetivamente utilizam o acervo; ou quando o acervo existente não está
informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES; ou quando não existe um mínimo
de três títulos por unidade curricular.

2

Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade
curricular, está disponível de forma direta na proporção média de um exemplar
para a faixa de 15 a menos de 20 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada
uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o
acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.

3

Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade
curricular, está disponível de forma direta na proporção média de um exemplar
para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada
uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o
acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES

4

Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade
curricular, está disponível de forma direta na proporção média de um exemplar
para a faixa de 5 a menos de 10 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada
uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o
acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.

5

Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade
curricular, está disponível de forma direta na proporção média de um exemplar
para menos de 5 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada uma das
unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo,
além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES, e há programa
de qualificação dos discentes em pesquisas de banco de dados.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.8.
Bibliografia
complementar
atualizada.
(Para fins de autorização,
considerar o acervo da
bibliografia
complementar
disponível para os dois
primeiros anos). (Para cursos
à distância aplicável para
cada polo de apoio presencial
que oferte/funcione o curso.)

1

Quando o acervo da bibliografia complementar não está disponível; ou quando o
acervo da bibliografia complementar possui menos de dois títulos por unidade
curricular.

2

Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, dois títulos por
unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.

3

Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, três títulos por
unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.

4

Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, quatro títulos por
unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.
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5

Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco títulos
por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.9. Periódicos especializados.
(Para fins de autorização,
considerar os periódicos
relativos às áreas dos dois
primeiros anos e os critérios
de análise passam a figurar
da seguinte maneira: Conceito
1 – menor que 3 títulos.
Conceito 2 – maior ou igual a
3 e menor que 6. Conceito 3 –
maior ou igual a 6 e menor
que 9. Conceito 4 – maior ou
igual a 9 e menor que 12.
Conceito 5 – maior ou igual a
12). Considerando que são de
acesso livre e não dependem
de investimento, não serão
computados
para este
indicador os periódicos de
disponíveis em plataformas
abertas na internet.

1

Quando há assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a
forma impressa ou virtual, menor que 5 títulos distribuídos entre as principais áreas
do curso, ou com acervo não atualizado em relação aos últimos 3 anos.

2

Quando há assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a
forma impressa ou virtual, maior ou igual a 5 e menor que 10 títulos distribuídos entre
as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos
últimos 3 anos.

3

Quando há assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a
forma impressa ou virtual, maior ou igual a 10 e menor que 15 títulos distribuídos
entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação
aos últimos 3 anos.

4

Quando há assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a
forma impressa ou virtual, maior ou igual a 15 e menor que 20 títulos distribuídos
entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação
aos últimos 3 anos.

5

Quando há assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a
forma impressa ou virtual, maior ou igual a 20 títulos distribuídos entre as principais
áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.10. Sistema de controle de
produção e distribuição de
material didático (logística).
NSA para cursos presenciais,
obrigatório para cursos a
distância.

1

Quando não há sistema de controle de produção e distribuição de material didático
previsto/implantado.

2

Quando o sistema de controle de produção e distribuição de material didático
previsto/implantado é insuficiente para atender à demanda real.

3

Quando o sistema de controle de produção e distribuição de material didático
previsto/implantado é suficiente para atender à demanda real.
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4

Quando o sistema de controle de produção e distribuição de material didático
previsto/implantado atende muito bem à demanda real.

5

Quando o sistema de controle de produção e distribuição de material didático
previsto/implantado é excelente para atender à demanda real.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.11. Núcleo de Práticas
Jurídicas: atividades básicas.

1

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas não está previsto/implantado; ou não possui
regulamento específico.

2

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui regulamento
específico destinado à realização de práticas jurídicas reais e simuladas, processo
eletrônico e visitas orientadas e possui sistema de avaliação de aprendizagem das
práticas que atende, de maneira insuficiente, às demandas do curso.

3

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui regulamento
específico destinado à realização de práticas jurídicas reais e simuladas, processo
eletrônico e visitas orientadas e possui sistema de avaliação de aprendizagem das
práticas que atende, de maneira suficiente, às demandas do curso.

4

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui regulamento
específico destinado à realização de práticas jurídicas reais e simuladas, processo
eletrônico e visitas orientadas e possui sistema de avaliação de aprendizagem das
práticas que atende muito bem às demandas do curso e articula-se com as atividades
de pesquisa e extensão.
Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui regulamento
específico destinado à realização de práticas jurídicas reais e simuladas, processo
eletrônico e visitas orientadas e possui sistema de avaliação de aprendizagem das
práticas que atende, de maneira excelente, às demandas do curso e articula-se com
as atividades de pesquisa e extensão.

5

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.12. Núcleo de Práticas
Jurídicas: atividades de
arbitragem, negociação e
mediação (em todas as suas
modalidades).

1

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas com atividades de arbitragem, negociação,
conciliação, mediação e atividades jurídicas reais não está previsto/implantado.

2

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades de
arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais com
insuficiente atendimento às demandas do curso.

3

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades de
arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais com
suficiente atendimento às demandas do curso.

4

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades de
arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais atende
muito bem às demandas do curso e articula-se com as atividades de pesquisa e
extensão.
Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades de
arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais com
excelente atendimento às demandas do curso e articula-se com as atividades de
pesquisa e extensão.

5

Indicador

Conceito

Critério de Análise
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3.13. Núcleo de Práticas
Jurídicas: atividades reais
e/ou simuladas relacionadas
às tutelas coletivas de
interesse público e social.

1

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas com atividades reais e/ou simuladas
relacionadas às tutelas coletivas de interesse público e social não está
previsto/implantado.

2

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades reais
e/ou simuladas relacionadas às tutelas coletivas de interesse público e social com
insuficiente atendimento às demandas do curso.

3

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades reais
e/ou simuladas relacionadas às tutelas coletivas de interesse público e social com
suficiente atendimento às demandas do curso.

4

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades reais
e/ou simuladas relacionadas às tutelas coletivas de interesse público e social atende
muito bem às demandas do curso.

5

Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades reais
e/ou simuladas relacionadas às tutelas coletivas de interesse público e social com
excelente atendimento às demandas do curso.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.14. Núcleo de Práticas
Jurídicas: Relação entre
número
estagiários
matriculados e o número de
orientadores (docentes e
demais profissionais do
direito).

1

Quando a média entre o número de orientadores (docentes, advogados e demais
profissionais vinculados) e o número de estagiários vinculados é de 1 orientador para
mais de 24 alunos.

2

Quando a média entre o número de orientadores (docentes, advogados e demais
profissionais vinculados) e o número de estagiários vinculados é de 1 orientador para
24 alunos.

3

Quando a média entre o número de orientadores (docentes, advogados e demais
profissionais vinculados) e o número de estagiários vinculados é de 1 orientador para
15 alunos.

4

Quando a média entre o número de orientadores (docentes, advogados e demais
profissionais vinculados) e o número de estagiários vinculados é de 1 orientador para
10 alunos.

5

Quando a média entre o número de orientadores (docentes, advogados e demais
profissionais vinculados) e o número de estagiários vinculados é de 1 orientador para
8 alunos.

Indicador

Conceito

Critério de Análise

3.15. Atuação do Núcleo
Docente Estruturante – NDE
no Núcleo de Prática Jurídica
– NPJ.

1

Quando o NPJ não possui representação no NDE e não está previsto/implantado.

2

Quando a atuação do NDE previsto/implantado é insuficiente considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e
avaliação das atividades do NPJ.

3

Quando a atuação do NDE previsto/implantado é suficiente considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e
avaliação das atividades do NPJ.
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4

Quando a atuação do NDE previsto/implantado é muito boa considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e
avaliação das atividades do NPJ.

5

Quando a atuação do NDE previsto/implantado é excelente considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e
avaliação das atividades do NPJ.

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
Dispositivo Legal

Explicação do Dispositivo

1

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso.

2

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11 645 de
10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho
de 2004)
Titulação do corpo docente. (Art. 66 da Lei 9.394, de
20 de dezembro de 1996)
Núcleo Docente Estruturante (NDE). (Resolução
CONAES N° 1, de 17/06/2010)
Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados
(Resolução CNE/CES N° 02/2007). (Graduação,
Bacharelado, Presencial).
Tempo de integralização Resolução CNE/CES N°
02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial).

O PPC está coerente com as Diretrizes
Curriculares Nacionais? NSA para cursos
que não têm Diretrizes Curriculares
Nacionais.
A temática da História e Cultura AfroBrasileira e Indígena está inclusa em
conteúdos de disciplinas e/ou nas
atividades curriculares do curso?

3
4
5
6

7

8

Condições de acesso para pessoas com deficiência
e/ou possibilidade reduzida (Dec. N° 5 296/2004,
com prazo de implantação das condições até
dezembro de 2008).
Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005).

9

Prevalência de avaliação presencial para EaD (Dec. N°
5.622/2005 art. 4 inciso II, § 2).

10

Informações acadêmicas (Portaria Normativa N° 40
de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC
n° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/10/2010).
Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27
de abril de 1999 e Decreto Nº 4 281 de 25 de junho de
2002).

11

Todo corpo docente tem formação em pósgraduação?
O NDE atende à normativa pertinente?
O curso atende à carga horária mínima em
horas estabelecidas nas resoluções?
O curso atende ao Tempo de Integralização
mínimo de 5 anos proposto na resolução?
Ou dispõe em seu PPC outra forma de
integralização em tempo menor com mais
de um turno diário de funcionamento?
A IES apresenta condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida?
O PPC contempla a disciplina de Libras na
estrutura curricular do curso como
optativa?
Os resultados dos exames presenciais
prevalecem sobre os demais resultados
obtidos em quaisquer outras formas de
avaliação a distância?
As informações acadêmicas exigidas estão
disponibilizadas na forma impressa e
virtual?
Há integração da educação ambiental nos
conteúdos de disciplinas do curso de modo
transversal, contínuo e permanente?

SIM

NÃO
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COLETA DE DADOS
1.

2.

EVOLUÇÃO DO ALUNADO NOS ÚLTIMOS 2 CICLOS AVALIATIVOS
1.1.

Alunos matriculados por período/série/módulo

1.2.

Alunos ingressantes por ano

1.3.

Alunos formados por semestre

1.4.

Alunos matriculados em estagio supervisionado

1.5.

Alunos matriculados em trabalho de conclusão

1.6.

Alunos matriculados no NPJ

1.7.

Alunos participantes do projeto de pesquisa por ano

1.8.

Alunos participantes de projetos de extensão por ano

1.9.

Alunos matriculados em disciplinas ofertadas em EAD

1.10.

Alunos participantes do FIES por ano

1.11.

Alunos participantes do PROUNI por ano

1.12.

Alunos participantes de Programas Internos de Financiamento por ano

1.13.

Taxa de sucesso por ano*

1.14.

Taxa de conclusão por ano**

1.15.

Alunos egressos por ano
a)

aprovados na OAB

b)

aprovados em concurso público

c)

retorno para estudos posgraduados

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
2.1.

2 2.

2 3.

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA* PARA COMPONENTES CURRICULARES
a)

total do curso

b)

total em sala de aula

c)

total em EAD

d)

total em atividades de autoestudo

e)

total em AAC

f)

total em estágio supervisionado

g)

total em estágio profissionalizante

h)

total em TC

i)

total além do mínimo de integralização

j)

total em disciplinas optativas/eletivas

l)

total em disciplinas obrigatórias

m)

total no eixo de formação fundamental

n)

total no eixo de formação profissionalizante

o)

total no eixo de formação prático

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO
a)

mínimo em semestres

b)

máximo em semestres

c)

regime de oferta

QUANTIDADE DE CURSOS REALIZADOS POR ANO NOS ÚLTIMOS 2 CICLOS
a)

especialização na área de direito com docentes da IES
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b)

2.4

i)

Comunitária

ii)

responsabilidade social

iii)

geração de emprego e renda

iv)

capacitação de servidores públicos

v)

iniciativa privada

vi)

administração da justiça e meios de solução de conflitos

d)

capacitação docente interna

f)

eventos científicos

g)

cursos de nivelamento ao alunado

INTERNALIZAÇÃO DO CURSO
a)

3.

Extensão

b)

quantidade de convênios e programas do curso com entidades externas
(internacionais)
quantidade de professores envolvidos

c)

quantidade de discentes envolvidos

d)

quantidade de recursos financeiros próprios aplicados

e)

quantidade de recursos públicos de fomentos arrecadados para os convênios e
programas

CORPO SOCIAL
3.1.

3.2.

CARGA HORÁRIA SEMANAL DOCENTE
a)

total geral semanal

b)

total em sala de aula presencial

c)

total em aula EAD

d)

total em tutoria EAD

e)

total em pesquisa

f)

total em extensão

g)

total em orientação estágio

h)

total em orientação TC

i)

total em supervisão administrativa

j)

total em coordenação administrativa

l)

total em direção administrativa

m)

total em participação consultiva

n)

total em produção autoral

o)

total em eventos acadêmicos

p)

total em atividades EAD

n)

total em atividades colegiadas

FORMAÇÃO DOCENTE
a)

total de doutores

b)

total de doutores na área

c)

total de mestres

d)

total de mestres na área

e)

total de especialistas

f)

total de especialistas na área

g)

total de docentes horistas
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3.2.

3.3.

h)

total de docentes em tempo parcial

i)

total de docentes em tempo integral

j)

total de docentes em dedicação exclusiva

l)

total de tutores especialistas

m)

total de tutores mestres

n)

total de tutores doutores

o)

Total de docentes participantes de Programas Internos de Financiamento por ano

CARGA HORÁRIA SEMANAL TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENSINO
a)

total em secretaria

b)

total com advogados

c)

total com outros profissionais

d)

total com técnicos laboratoriais

e)

total com atividades conveniadas

f)

total com atividades extensão

g)

total com atividades de pesquisa

CARGA HORÁRIA SEMANAL ALUNOS
a)

total em programa de monitoria

b)

total em programa de bolsa trabalho

c)

total em bolsa de pesquisa/iniciação científica

d)

total em bolsa de extensão/responsabilidade social

e)

total em bolsa de ensino

PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO E
SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – PARES

CÂMARA CONSULTIVA TEMÁTICA
POLÍTICA REGULATÓRIA DO ENSINO JURÍDICO

Apreciação dos instrumentos e perspectivas pedagógicas vigentes para regulação da
Prática Profissional e do Estágio Curricular dos cursos de Direito

Loussia P. Musse Felix
Representante da SESu-MEC
Brasília, abril de 2014.

Metodologia de elaboração do documento
Como nos foi solicitado pela presidência da Comissão, elaboramos o presente documento
para estruturar e permitir uma apreciação mais objetiva dos temas prática profissional e estágio
curricular para cursos de Direito. Na elaboração do documento, além de uma contribuição
própria, intentamos levar em conta as reflexões oferecidas pelos integrantes da comissão ao longo
das reuniões de trabalho ocorridas na Câmara Consultiva entre os meses de julho de 2013 e
março de 2014, assim como nos valemos dos relatórios e propostas oferecidos pelos colegas de
Comissão Alexandre Veronese, Ivan Dias da Motta, Gregório Assagra de Almeida, Igor Lima
Goettenauer de Oliveira e do documento que foi apresentado pela Ordem dos Advogados do
Brasil, denominado Reestruturação das Diretrizes Curriculares.
O objetivo desta proposta não é, evidentemente, apresentar um quadro exaustivo das
condições vigentes nos cursos de Direito brasileiros em relação à formação prática e ao estágio
curricular, mas trazer à comissão de pares uma base sucinta de análise e proposições para
mudanças qualitativas nas normas que atualmente regem o tema.

Breves considerações sobre a formação prática e o estágio curricular
A educação jurídica no Brasil, desde sua gênese1, adota como premissa que o curso de
bacharelado deverá propiciar ao estudante formação suficiente para o desempenho das muitas
profissões privativas do graduado em Direito. Mais contemporaneamente, a Portaria 1886, de 30
de dezembro de 1994, trouxe como uma de suas inovações a obrigatoriedade do estágio
curricular, a ser oferecido pela instituição de ensino. A intenção de seus formuladores era de que
as instituições propiciassem condições objetivas que pudessem preparar o graduado para a vida
profissional. Um de seus destaques foi exatamente a obrigatoriedade de instalação dos Núcleos
de Prática Jurídica. Estes espaços institucionais teriam a finalidade de oferecer um ambiente mais
afinado com os cenários reais de desempenho das variadas atividades que poderiam ser exercidas
pelo bacharel, sendo vedada às instituições a velha prática de oferecer apenas frágeis disciplinas
de estágio em sala de aula, onde o estudante era exposto basicamente a formas de explanação
sobre as atividades típicas da advocacia.
A origem dos Núcleos de Prática Jurídica pode ser identificada com os Escritórios
Modelo que podiam ser encontrados em muitas faculdades ou cursos de Direito pelo país afora.
Assim, ainda que de forma mais sofisticada, a realidade é que os Núcleos de Prática Jurídica
continuaram, ao longo de já quase duas décadas de publicação da Portaria 1886/94, a replicar na
essência as formas e atividades imaginadas para a instalação dos denominados Escritórios
Modelo ainda na década dos 1980. Uma nota positiva foi o papel desempenhado por muitos
destes núcleos na assistência judiciária na ausência de Defensorias Públicas ou nos déficits de
atendimento à população observados em muitos estados da federação.
A Resolução 09, de 24 de setembro de 2004, viria a adotar uma concepção da prática e do
1

No decreto de criação dos primeiros cursos, declarava-se a intenção de formar quadros aptos a desempenhar
funções profissionais na área do Direito relativas ao nascente estado nacional.

estágio mais integrada. Esta concepção pode ser depreendida mais diretamente em relação ao
exposto nos artigos 5o, incisos II e III, e 7o e seus parágrafos.
Uma análise destas disposições, ainda que breve, pode revelar a concepção pedagógica, e
certamente metodológica, atribuída pelos formuladores da norma em relação às possibilidades e
objetivos tanto da prática quanto do estágio. Pode-se concluir que esta concepção se ampara na
ideia de que a formação prática é subsequente a um domínio teórico de conteúdos curriculares,
expressos no artigo 5o, inciso II, e que o estágio propicia o domínio de técnicas profissionais,
aprendidas em um local destinado a essa finalidade, que é exatamente o Núcleo de Prática
Jurídica.
Passadas duas décadas da adoção destas premissas, levando-se em conta como fator
temporal a Portaria 1886/94, que instituiu o estágio obrigatório e os Núcleos de Prática Jurídica,
pode-se tentar, ainda que brevemente, o exame de possibilidades de práticas mais condizentes
com o que se exige hoje do/a bacharel/a em Direito, oferecendo algumas conclusões sobre o
estado da arte da formação profissional e prática hoje disponível nos cursos de Direito no país:
I- O denominado eixo profissional é quase que exclusivamente dominado por uma
abordagem formalista do conhecimento jurídico. Segundo Bonilla, o conceito de Direito
formalista identifica o sistema jurídico com a lei e o considera completo, coerente e orgânico,
assim como capaz de apresentar soluções uniformes aos problemas da comunidade política. Em
sua versão radical, associa as regras de validade formal à justiça. A educação jurídica formalista,
que reforça e reproduz o conceito de Direito formalista, circula em torno do enciclopedismo
curricular, da memorização e do conceitualismo (BONILLA MALDONADO, 2013, p. 262) 2 .
Desta forma, os conteúdos descritos como necessários no eixo profissional adotam uma mera
estrutura de disciplina autônoma, ou disciplinas, em que os docentes oferecem quase que
exclusivamente discursos teóricos, mais ou menos elaborados, sobre campos do Direito. Não há
preocupação em possibilitar ao estudante formas e práticas de problematização do Direito, assim
como o exame de situações em que o sistema jurídico revele sua complexidade, indeterminação e
necessidade de soluções que levem em conta variáveis e atores concretos. Não estamos, por
evidente, nos referindo aos casos trazidos nas aulas a título de exemplos “práticos” de aplicação
dos conceitos explorados com mais ou menos capacidade intelectual pelos docentes.
II- Os Núcleos de Prática Jurídica tornaram-se uma realidade na maior parte dos cursos
instalados no país. Nas instituições privadas, que gravitam desde um perfil de curso de grande
amplitude de vagas até cursos de médio porte em matrículas, o núcleo adotou, por via de regra,
um perfil de centro destinado à assistência judiciária. As atividades docentes são desempenhadas
geralmente por professores/as que atuam exclusivamente no núcleo. Apresenta-se como
consequência uma cisão muito perniciosa em termos das denominadas formações teórica e
prática dos bacharéis. Advogados contratados para atuar nas situações que foram judicializadas
acompanham os estudantes à guisa de instrutores em audiências e demais atividades típicas
oriundas desta judicialização dos casos que chegam aos núcleos. Nas instituições públicas,
grande parte dos Núcleos sofre com a falta de recursos ou planejamento adequado, em termos
docentes ou de infraestrutura. Seja em instituições públicas ou privadas, pode ser observada uma
adesão precoce dos estudantes a estágios extracurriculares que os acolhem nos setores público ou

2

BONILLA MALDONADO, D. El formalismo jurídico, la educación jurídica y la práctica profesional del derecho
en Latinoamérica. In: OLEA, Helena (ed.). Derecho y pueblo Mapuche. Chile: Universidad Diego Portales, 2013.

privado3.
III- As previsões normativas sobre o estágio e o Núcleo de Prática Jurídica e a formação
prática são cumpridas formalmente pelas instituições de ensino, mas o modelo prevalecente
gravita em torno de uma mescla do que se entende como atividade básica do profissional liberal
do Direito. Os estudantes são formados para o exercício de uma advocacia contenciosa e baseada
na defesa de direitos subjetivos individuais, em clara dissociação com as demandas por justiça e
acesso a direitos em uma sociedade complexa e que, como advertia José Eduardo Faria desde os
meados da década dos 1980, apresenta graus crescentes de litigiosidade.
Estas premissas nos permitem concluir que, apesar dos esforços normativos, institucionais
e de tantos docentes dedicados a mudanças qualitativas na formação do bacharel e a despeito dos
inegáveis avanços, estão ainda longe as efetivas condições de dotar o bacharel de uma gama
ainda que básica de competências que o capacitem a um ingresso seguro, mesmo que em um
patamar modesto, no espaço amplo das muitas profissões jurídicas. Propomos um exame sucinto
das mudanças tanto nas condições de ensino-aprendizagem quanto no contexto social e que
indicam uma clara necessidade de transformação nas formas e na concepção do estágio e da
prática profissional.

I- Condições de ensino-aprendizagem: transformações e possibilidades
A formação prática e o estágio são dimensões pedagógicas relevantes para a consolidação
de competências no estudante, visando diretamente à sua futura inserção profissional. É oportuno
lembrar que as competências devem ser compreendidas de forma integrada, levando-se em conta
que seu desenvolvimento ocorre de forma permanente e ao longo de variadas atividades,
disciplinas e formas de atuação discente. Para sua consolidação o estudante deve ser exposto a
diferentes modalidades de interação com o conhecimento jurídico e interdisciplinar. Ademais, a
formação prática e o estágio propiciam um locus privilegiado de integração entre as atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
Não se pode negligenciar o fato de que os últimos vinte anos trouxeram mudanças
estruturais na educação superior, seja no Brasil4, seja em âmbito internacional. Estas mudanças
afetam as formas de acesso e disseminação do conhecimento.
Ao lado destas mudanças estruturais há impactos também nas metodologias e
possibilidades pedagógicas. Virtualmente, qualquer docente ou estudante de Direito tem a
3

Esta inserção no verdadeiro "mercado do/a estagiário/a de Direito" pode ser encontrada no país inteiro e constitui
uma relevante forma de socialização do futuro bacharel, que pode ser perniciosa, porque é, em geral, explorada por
múltiplos atores públicos e privados como força de trabalho qualificada, mas que pouca ou nenhuma contrapartida
recebe em termos de uma eficaz orientação para sua vida profissional em construção.
4
Um fenômeno importante a ser considerado são as mudanças na natureza das instituições de educação. Na última
década observa-se uma entrada significativa de capital internacional no setor educacional brasileiro. O Brasil se torna
um país atrativo para grupos internacionais interessados tanto no financiamento público da educação privada, o Fies
(Fundo de Financiamento Estudantil), quanto na demanda de estudantes que buscam acesso à educação superior.
Algumas destas empresas atuam com capital aberto nas bolsas de valores, ao lado de suas congêneres brasileiras.
Alguns destes grupos alcançam o impressionante resultado de alta de 56,4% de lucro líquido ajustado em um
trimestre no ano de 2014. (Jornal O Estado de S. Paulo-B20-Economia, 17 de maio de 2014)

possibilidade de consultar uma gama quase infinita de decisões judiciais, artigos e demais formas
de produção acadêmica, tanto de reputados autores como dos programas de pós-graduação no
país5. Deve-se considerar, sobretudo, que os programas que alcançam boa avaliação na CAPES
apresentam resultados sólidos de uma pesquisa institucionalizada e que foi avaliada como
adequada. Esta referência tem como objetivo enfatizar o fato de que há meros dez anos, quando
da edição da Resolução 09/2004, não se podia contar com as bases de dados virtuais hoje
disponíveis para as bibliotecas do país e que podem servir de apoio não apenas a pesquisas
acadêmicas a serem empreendidas pelos estudantes, mas também para compor uma metodologia
de formação profissional que leve em conta um diálogo permanente com a produção de
conhecimento atualizado.
Outra dimensão desta mudança é o acesso à jurisprudência de tribunais, cortes
constitucionais, cortes especializadas (como as cortes internacionais de Direitos Humanos). São
estes apenas pálidos exemplos de como a formação prática dispõe hoje de uma gama de recursos
bibliográficos, de dados primários, de dados sobre políticas públicas, de produção de
jurisprudência, enfim, fontes que não deveriam ser negligenciadas na formação do/a bacharel/a
em Direito. Ademais, o acesso a estes recursos não está vedado mesmo a instituições com
recursos financeiros modestos em comparação às universidades públicas ou privadas que
dispõem de orçamentos bem mais significativos, seja para aquisição ou manutenção destas bases.

II- Concepções sobre formação prática e estágio: uma reflexão necessária
Como anteriormente mencionado, as concepções sobre as formas de aquisição e
desenvolvimento de uma formação prática baseiam-se em presunções que não mais se sustentam.
A principal delas, a de que a compreensão das formas de execução de uma solução jurídica para
os problemas que se apresentam, sejam individuais ou coletivos, se organiza a partir de um
conhecimento ou reflexão teórica a que o estudante é capaz de recorrer por dominá-los a priori.
Todavia, metodologias adequadas de ensino-aprendizagem devem conjugar equilibradamente
abordagens teóricas e práticas, independente de qual seja o conteúdo a ser explorado.
O que podemos constatar é que as atividades destinadas a uma formação prática,
sobretudo aquelas realizadas no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica, se vinculam a um
aprendizado muito restrito de redação de peças processuais de pouca complexidade. No tocante a
atividades de exposição a processos jurídicos reais, o estudante é conduzido a sessões jurídicas
típicas e controladas, como audiências na 1a instância ou sessões em órgãos superiores. Em geral,
a título de prática jurídica, apenas frequenta instituições típicas do poder judiciário, não se
levando em conta a riquíssima gama de profissões em que o bacharel pode se inserir, em tese, e
que longe se encontram das práticas e da estrutura do poder judiciário. Pode-se afirmar, sem
sombra de dúvida, que o estudante é exposto a uma concepção pobre do que se tem como prática
do profissional do Direito. Esta reflexão nos obriga a indagar se é pertinente que se mantenha em
eixos distintos a formação fundamental, a formação profissional e a prática.
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Tomando-se como referência apenas o ano de 2012, foram defendidas 1704 dissertações de mestrado e 381 teses de
doutorado na área de Direito, segundo a CAPES.

Toda a experiência brasileira com a educação jurídica, que já acumula 187 anos, deveria
nos conduzir a um patamar mais arrojado no tocante a uma integração entre teoria e prática. Na
verdade, o excessivo privilégio dado a perspectivas meramente descritivas dos fenômenos e do
sistema jurídico pode encobrir dificuldades metodológicas, por parte das instituições e dos
docentes, de compreender o que é e como deveria ser entendida a inserção de seus graduados na
sociedade brasileira e internacional. Uma mudança de perspectiva no que compreendemos como
formação prática poderia mesmo trazer impactos a formas de trabalho e atuação dos
profissionais, seja no campo profissional mais estritamente jurídico, seja nas relações que se
estabelecem entre o Direito e demais campos profissionais.
Para que esta experiência alcance novos patamares, pode-se presumir que seja necessário
adotar outras modalidades de atividades pedagógicas visando à formação prática. As atividades
de estágio curricular não podem ultrapassar 20% da carga horária do curso. Na maior parte dos
cursos, que adotam 3.700 horas para integralização curricular, as atividades de estágio somam em
torno de 300 horas ao longo do curso e são oferecidas nos semestres ou anos finais. O que se
observa na realidade é que os estudantes chegam ao estágio, quando em tese deveriam já ter
adquirido alguma formação que os capacitasse a aplicar o conhecimento jurídico, com pouca ou
nenhuma noção de como o Direito é realizado no tecido social, ou, como interface desta
realidade, de quais as condições sociais, políticas, culturais e mesmo econômicas que interferem
na fruição de garantias e no acesso a direitos.
O estágio deveria também apresentar oportunidades de desenvolvimento, além das
competências cognitivas e instrumentais, aquelas relativas às dimensões interpessoais e
necessárias a uma adequada inserção em ambientes profissionais cada vez mais complexos e que
demandam compreensão e apreciação de diferenças culturais, étnicas, sociais e econômicas.

PROPOSTAS6
A inserção da prática jurídica na formação de estudantes de Direito
A efetiva realização da prática jurídica, sem levar em conta uma desejada correlação entre
aplicação do conhecimento a ser considerada em todas as atividades do curso, aqui
compreendidas as disciplinas obrigatórias e optativas, não pode prescindir do mínimo de 300
horas, a serem despendidas em estágio obrigatório. Este estágio poderia ser assim realizado:

6

Estas propostas estão calcadas no recente Projeto Pedagógico da Faculdade de Direito da UnB, que foi aprovado
por seu Conselho em julho de 2012. A construção deste projeto teve a participação de todos os segmentos da
comunidade institucional e foi fruto de trabalho intenso e colaborativo entre seus diversos participantes.

Estágio profissionalizante externo
Do total de 300 (trezentas) horas de estágio profissionalizante, 60 (sessenta) horas
poderiam ser cumpridas em órgãos externos à instituição de ensino, tais como escritórios de
advocacia, órgãos de tribunais, Defensoria Pública, Ministério Público, órgãos do Poder
Executivo e do Poder Legislativo, inclusive Tribunais de Contas, e entidades de direito privado
que desenvolvam atividade jurídica, nos termos da legislação vigente sobre atividades de estágio
e mediante celebração de convênio da instituição concedente do estágio com o curso.
É importante observar que tais atividades devem ser controladas pela instituição de
ensino, em parceria com a instituição jurídica correspondente, com o intuito de atestar se estão
sendo cumpridos os propósitos a que se destina o estágio.

Estágio institucional interno e Núcleo de Prática Jurídica
As 240 (duzentas e quarenta) horas restantes devem ser dedicadas a atividades de estágio
desenvolvidas na instituição, assim compreendidas atividades de assessoria jurídica individual e
coletiva.
As novas demandas sociais implicam a renovação das concepções acerca da atuação do/a
profissional de Direito e devem permitir uma abertura às demandas coletivas e difusas, bem como
estimular uma concepção horizontal da prática jurídica. Ela deve propiciar o diálogo entre
academia, instituições jurídicas e sujeitos individuais e coletivos de direito.
Assim, o estágio curricular pode ser organizado da seguinte maneira:
Dois estágios obrigatórios, com carga de 60 (sessenta) horas, a serem cumpridos no
Núcleo de Prática Jurídica. Os estágios devem envolver variadas áreas de especialização jurídica,
devendo-se propiciar formação para a resolução consensual, judicial e extrajudicial de conflitos.
Os estudantes devem vivenciar situações reais de assessoria a organizações e grupos sociais, tais
como cooperativas, micro e pequenas empresas, associações, movimentos sociais e grupos
comunitários. A par do Projeto Pedagógico adotado, é pertinente a atuação em demandas
atinentes à perspectiva protetiva dos Direitos Humanos e realização de conciliações
extrajudiciais, negociações, mediações e procedimentos de arbitragem.
Caberia a cada estudante escolher, quando possível, entre todas as áreas de estágio
ofertadas semestralmente, aquelas que sejam de sua preferência.
Por fim, as atividades de estágio devem incluir em seu conteúdo elementos de Ética
Profissional, de acordo com os ditames legais e regulamentares em vigor, cabendo ao/à docente
responsável pelo estágio realizar a orientação necessária quanto à atuação ética na atividade
profissional.
No entanto, deve-se esclarecer que a Ética Profissional não deveria ser objeto de uma
disciplina curricular, pois o objetivo seria aproveitar-se o ambiente do NPJ para desenvolver a
temática por meio de metodologias participativas, ou seja, utilizando casos práticos vivenciados
no próprio núcleo ou casos reais trazidos pelos/as respectivos/as docentes da prática.

Articulação entre a prática jurídica, as atividades de pesquisa e extensão e a atuação
interdisciplinar
A atividade de prática jurídica tem por objetivo a preparação de estudantes para uma
atuação nas distintas possibilidades profissionais abertas a um/a bacharel/a em Direito. A prática
deve permitir a familiarização do/a estudante com as seguintes atividades:


pesquisas empíricas aptas a elaborar indicadores quantitativos e qualitativos de acesso à
justiça pela comunidade e a fornecer um retorno a esta no sentido de diretivas necessárias
para a ampliação de direitos;



atividades de assessoria jurídica integradas às atividades dos projetos de extensão;



pesquisas que resultem em produtos relacionados às atividades de estágio acadêmico do
Núcleo de Prática Jurídica;



ações que, por meio de atividades dos estágios acadêmicos, possibilitem o
desenvolvimento de políticas construídas em conjunto com a comunidade no âmbito de
projetos de extensão.

Além disso, os Núcleos de Prática Jurídica são também propícios ao desenvolvimento de
ações de pesquisa, cursos de extensão junto às comunidades locais e projetos de extensão de ação
contínua.
As atividades de estágio no NPJ possibilitam ainda a abertura de canais de diálogo com
outras áreas do conhecimento, em especial a Psicologia, a Antropologia e o Serviço Social, tendo
em vista situações que demandam a preparação dos/as estudantes para intermediar situações de
conflito e a necessidade de estabelecer formas eficazes e adequadas de comunicação com a
população interessada nas atividades do núcleo.
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COMISSÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO JURÍDICA

A presente proposta reflete a posição da Comissão Nacional de Educação Jurídica
da OAB – CNEJ, objetivando o aprimoramento do marco regulatório do ensino jurídico. O
presente trabalho foi elaborado com base na Instrução Normativa no. 01/2008 do CFOAB, na
jurisprudência da CNEJ, na experiência docente e de avaliadores dos integrantes da CNEJ, nas
propostas apresentadas pelos participantes das audiências públicas realizadas pela OAB e na
legislação em vigor.

Agradecemos a todos que colaboraram para a concretização da presente proposta,
a qual, além de seu robusto conteúdo lastreado na experiência do CFOAB no processo
regulatório do ensino jurídico e nas propostas oriundas dos debates realizados, tem a marca
indelével de construção democrática, graças ao extraordinário esforço realizado pela Diretoria do
CFOAB, Conselheiros Federais, Presidentes de Seccionais, Comissões Seccionais de Educação
Jurídica, inúmeros advogados voluntários, servidores da Ordem e, especialmente, aos integrantes
da CNEJ na realização inédita e histórica de 32 audiências públicas, que deixaram sua marca em
todas as unidades da Federação, no curtíssimo espaço de tempo compreendido entre o dia 28 de
junho a 23 de setembro de 2013, envolvendo mais de 4.000 participantes.

O esforço da OAB na construção desta proposta democrática se coaduna com sua
história e tradições. Muito obrigado.

Eid Badr
Presidente da CNEJ
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INTRODUÇÃO
O colapso da qualidade do ensino jurídico de graduação, comprovada pelas diversas
edições do Exame de Ordem e do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE, e as
dificuldades enfrentadas por discentes, docentes e mantenedores das Instituições de Ensino Superior
em todo país, gerou em diversos grupos, organizações, movimentos sociais um clamor por
mudança.
Nesse sentido, nasceu no âmbito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, o ideal de criação de um novo marco regulatório para os cursos de graduação em Direito no
Brasil.
O atual debate sobre a necessidade de aprimoramento do marco regulatório do ensino
jurídico do país, entre a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e o Ministério da Educação –
MEC, teve início no mês de janeiro de 2013 em reunião na qual participaram o presidente nacional
da Ordem, Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho, o Conselheiro Federal e presidente da Comissão
Nacional de Educação Jurídica – CNEJ, Dr. Eid Badr, o Senhor Ministro da Educação, Dr. Aloizio
Mercadante, e o Secretário da Secretaria de Regulação do Ensino Superior – SERES/MEC, Dr.
Jorge Rodrigo Araújo Messias.
Desta forma, em 22 de março de 2013, o Presidente do Conselho Federal da OAB,
Dr. Marcus Vinícius Furtado Coêlho, e o então Ministro da Educação, Dr. Aloísio Mercadante,
assinaram um Termo de Cooperação Técnica entre a OAB e o MEC, objetivando a constituição de
um grupo de trabalho com vistas, em síntese, à elaboração de uma proposta para o novo marco
regulatório do ensino jurídico brasileiro.
O GT foi composto inicialmente por representantes da Ordem dos Advogados do
Brasil e do Ministério da Educação (MEC), passando posteriormente a integrar também,
representantes do Ministério da Justiça (MJ), da Advocacia Geral da União (AGU) e da Associação
Brasileira do Ensino do Direito (ABEDI). O referido Grupo de Trabalho, no âmbito do MEC,
estruturou-se na forma de uma Câmara Consultiva Temática - CCT.
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As atividades da referida CCT MEC/OAB tiveram início no mês de maio de 2013,
nas dependências do Ministério da Educação. Os representantes iniciais da OAB na citada CCT
foram os professores Eid Badr (AM), Luiz Cláudio Chaves (MG) e Ademar Pereira (SP).
Além das reuniões ordinárias e por iniciativa do presidente da CNEJ, o Dr. Eid Badr,
verificou-se a necessidade de conferir caráter democrático aos debates. O presidente nacional da
OAB, Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho, sensível à preocupação de ampliação democrática da
discussão sobre o marco regulatório, propôs ao Conselho Pleno do CFOAB, no mês de junho de
2013, a realização de audiências públicas em todas as unidades da federação, bem como uma
audiência pública nacional na sede do Conselho Federal, como forma de garantir o caráter
democrático dos debates, com a participação de mantenedoras, Instituições de Ensino Superior IES, docentes e discentes e seus respectivos representantes, advogados, magistrados, membros do
Ministério Público e a sociedade como um todo.
A proposta do senhor Presidente do CFOAB foi aceita por aclamação pelo órgão
máximo de deliberação da Ordem. Nesse sentido, restou estabelecido a realização de audiências
públicas a cargo das Seccionais, sob a coordenação da CNEJ e a participação direta de ao menos um
Conselheiro Federal representando cada bancada.
No período compreendido entre 28 de junho e 23 de setembro de 2013, ineditamente,
foram realizadas 32 audiências públicas, graças ao grande esforço empreendido pela Diretoria do
CFOAB, de todas as Seccionais da Ordem, das respectivas Comissões Estaduais de Educação
Jurídica, dos senhores Conselheiros Federais e dos integrantes da CNEJ, os quais se fizeram
presentes em todas as audiências. Ao menos uma audiência foi realizada em cada unidade da
Federação. Os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Rio Grande do Norte promoveram mais de
uma audiência pública. Estas contaram no total, com mais de 4.000 participantes.
Foram realizadas as seguintes audiências públicas, sob a coordenação geral e
participação direta de um representante da CNEJ:

TABELA 1: Quadro de audiências

Seccional

Data

Acre

12/08/2013
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Alagoas

29/07/2013

Amapá

29/07/2013

Amazonas

22/07/2013

Bahia

29/07/2013

Ceará

29/07/2013

Distrito Federal

25/07/2013

Espírito Santo

02/09/2013

Goiás

02/08/2013

Maranhão

31/07/2013

Mato Grosso

26/08/2013

Mato Grosso do Sul

15/08/2013

Minas Gerais

05/08/2013

Paraná

19/07/2013

Paraíba

01/09/2013

Pará

30/07/2013

Pernambuco

08/08/2013

Piauí

28/06/2013

Rio Grande do Norte

22/07/2013

Rio Grande do Sul

29/07/2013

Rio de Janeiro

02/09/2013

Rondônia

13/08/2013

Roraima

26/07/2013

Santa Catarina

30/07/2013

Sergipe

01/08/2013

São Paulo

17/07/2013

Tocantins

04/09/2013

Audiência Pública Nacional - CFOAB

23/10/2013

Fonte: Conselho Federal da Ordem dos Advogados
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No dia 23 de outubro de 2013, na tarde que antecedeu a audiência pública nacional,
na sede do CFOAB, foi realizado também o I Colégio de Presidentes de Comissões Estaduais de
Educação Jurídica sob a coordenação e participação de todos os integrantes da CNEJ, tendo como
pauta principal o marco regulatório do ensino jurídico.
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Assinatura de Termo de Cooperação Técnica OAB-MEC.

Audiências Públicas: São Paulo – São Paulo

Macapá - Amapá

Salvador – Bahia
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Fortaleza - Ceará

São Luiz - Maranhão

Belo Horizonte – Minas Gerais
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Campo Grande – Mato Grosso do Sul

Teresina - Piauí

Curitiba - Paraná
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Porto Velho – Rondônia

Florianópolis – Santa Catarina
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I Colégio de Presidentes de Comissões Estaduais de Educação Jurídica
Sede do Conselho Federal da OAB – Brasília – DF

Audiência Pública Nacional
Sede do Conselho Federal da OAB – Brasília – DF
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Após a ampliação democrática do debate acerca do marco regulatório do ensino
jurídico, promovido pelo CFOAB e pelas Seccionais, coube à Comissão Nacional de Educação
Jurídica a formulação da proposta a ser apreciada pelo Conselho Pleno do CFOAB, para
posterior apresentação ao MEC, por meio de seus representantes.
Aos representantes inicialmente indicados pelo CFOAB, somaram-se os
professores Luiz Felipe Lima de Magalhães (RS) e Giovana Ferreira Martins Nunes Santos (PI),
também integrantes da CNEJ, e ainda, na qualidade de consultor, o professor Luiz Guilherme
Arcaro Conci (SP).
Frise-se, a CNEJ tem a competência de emitir parecer sobre os processos de
autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento e aumento de vagas para o curso de
graduação em Direito, cujo parecer uma vez homologado pelo Presidente do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, é divulgado no seu inteiro teor pelo sistema e-MEC, com a
publicação da respectiva ementa no Diário da Justiça (art. 5º. da Instrução Normativa no.
01/2008). Dessa forma, a OAB exerce a competência que lhe foi assegurada no processo
regulatório dos cursos de Direito, estabelecida no artigo 54, XV, da Lei 8.906/94 (EAOAB).
A presente proposta é elaborada com base na Instrução Normativa n.º 01/2008 do
CFOAB, que regulamenta e consolida, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, os
procedimentos e critérios para manifestação da Comissão Nacional de Ensino Jurídico acerca de
autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento e aumento de vagas para o curso de
graduação em Direito, na jurisprudência da CNEJ, na experiência docente e de avaliadores dos
integrantes da CNEJ, nas propostas apresentadas pelos participantes das audiências públicas
realizadas pela OAB e a na legislação em vigor.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO JURÍDICO BRASILEIRO
A Comissão Nacional de Educação Jurídica começou a analisar o crescimento dos
cursos jurídicos e os seus efeitos desde 1991.
À época existiam 1651 cursos jurídicos. Atualmente já cruzaram a casa dos
milhares.
A análise realizada pela CNEJ identificou a existência de um crescimento
desordenado, além da ausência de requisitos essenciais para o funcionamento de um curso
jurídico dentre outros. Todos esses pontos já foram abordados pela CNEJ em mais de uma
década de existência.
Aliás, após os inúmeros apelos da Ordem dos Advogados do Brasil pela oferta de
uma educação jurídica condizente com a necessidade da população brasileira, o Governo
instituiu em 2004 o primeiro grupo de trabalho entre o MEC e a OAB, a fim de estabelecer
critérios para abertura de novos cursos jurídicos e sua avaliação2.
Já em 2007, o Ministério da Educação provocado por uma representação da
Ordem dos Advogados do Brasil desencadeou um inédito processo de supervisão nos cursos de
direito que obtiveram baixo desempenho no ENADE e IDD, culminando com a redução de
aproximadamente 24.000 vagas em todo o país3.
Apesar dos efeitos e avanços alcançados no processo de avaliação do direito
educacional, é imprescindível uma análise comparativa do atual cenário dos cursos jurídicos.

1

OAB Ensino Jurídico – O futuro da universidade e os cursos de direito: novos caminhos para a formação
profissional. Brasília-DF; OAB, Conselho Federal, 2006 – pg. 187.
2
Portarias n. 3.381/2004 e 484/2005 do Ministério da Educação.
³
Relatório Parcial - Supervisão Especial dos Cursos de Direito.
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1.1. DADOS DA EDUCAÇÃO JURÍDICA BRASILEIRA
Ao longo dos anos observamos um crescimento dos cursos jurídicos. Diante disso,
a CNEJ começou a mapear o quantitativo de pedidos de abertura de cursos enviados pelo MEC e
o número de autorizações concedidas. Nesse sentido, destacamos, abaixo, o quantitativo atual de
cursos jurídicos existentes no Brasil4.
TABELA 2: Quantitativo anual de cursos
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Estado Cursos Estado Cursos Estado Cursos Estado Cursos Estado Cursos Estado Cursos Estado Cursos Estado Cursos Estado Cursos
AC

4

3

AC

3

AC

3

AC

3

AC

3

AC

3

AC

5

AC

6

AC

6

AL

9

AL

10

AL

10

AL

15

AL

15

AL

15

AL

17

AL

18

AL

20

AM

10

AM

10

AM

10

AM

11

AM

10

AM

10

AM

11

AM

12

AM

12

AP

4

AP

5

AP

6

AP

6

AP

6

AP

6

AP

6

AP

7

AP

7

BA

30

BA

45

BA

46

BA

57

BA

57

BA

57

BA

58

BA

61

BA

63

CE

15

CE

16

CE

16

CE

17

CE

17

CE

17

CE

18

CE

19

CE

21

DF

16

DF

18

DF

19

DF

22

DF

24

DF

24

DF

28

DF

30

DF

30

ES

28

ES

32

ES

35

ES

33

ES

33

ES

33

ES

33

ES

34

ES

34

GO

25

GO

29

GO

30

GO

38

GO

43

GO

44

GO

50

GO

51

GO

51

MA

12

MA

13

MA

15

MA

16

MA

18

MA

18

MA

20

MA

22

MA

24

MG

108

MG

121

MG

128

MG

139

MG

137

MG

137

MG

152

MG

155

MG

159

MS

19

MS

19

MS

20

MS

21

MS

21

MS

21

MS

23

MS

24

MS

24

MT

19

MT

24

MT

27

MT

30

MT

30

MT

30

MT

32

MT

34

MT

37

PA

12

PA

14

PA

14

PA

16

PA

16

PA

16

PA

20

PA

21

PA

21

PB

13

PB

14

PB

14

PB

16

PB

16

PB

16

PB

19

PB

20

PB

20

PE

22

PE

23

PE

24

PE

28

PE

29

PE

29

PE

32

PE

33

PE

35

PI

20

PI

23

PI

24

PI

25

PI

25

PI

34

PI

36

PI

39

PI

39

PR

72

PR

75

PR

82

PR

84

PR

84

PR

84

PR

90

PR

93

PR

93

RJ

92

RJ

97

RJ

98

RJ

100

RJ

98

RJ

98

RJ

103

RJ

105

RJ

106

RN

10

RN

11

RN

13

RN

14

RN

14

RN

14

RN

18

RN

19

RN

19

RO

10

RO

10

RO

10

RO

11

RO

11

RO

11

RO

12

RO

13

RO

13

RR

3

RR

3

RR

3

RR

4

RR

4

RR

4

RR

4

RR

5

RR

5

RS

67

RS

66

RS

73

RS

75

RS

76

RS

77

RS

79

RS

84

RS

86

SC

53

SC

54

SC

60

SC

60

SC

63

SC

63

SC

66

SC

67

SC

69

SE

6

SE

7

SE

9

SE

11

SE

11

SE

11

SE

11

SE

12

SE

12

SP

202

SP

215

SP

224

SP

238

SP

243

SP

243

SP

253

SP

260

SP

262

11

TO

14

TO

16

TO

TO

6

TO

9

TO

11

TO

11

TO

11

TO

Total

886

Total

966

Total

1.024

Total

1.101

Total

1.115

Total

1.126 Total 1.210 Total

1.260 Total

17

1.285

Dados obtidos por meio de consulta em 20/12/2013 no site http://emec.mec.gov.br/.
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A ampliação dos cursos jurídicos e o intenso debate traçado pela academia sobre a
qualidade e realidade dos cursos, despertou o interesse entre outras entidades que passaram a
avaliar também o crescimento dos cursos jurídicos.
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A região sudeste apresenta o maior índice de oferta de cursos jurídicos, realidade
que foi também observada em razão do número de pedidos de cursos já enviados à CNEJ pelo
MEC 80% dos pedidos.
Já em relação ao local de instalação dos cursos jurídicos, percebe-se um fenômeno
de interiorização dos cursos, conforme tabela abaixo:
TABELA 3: Cursos de Graduação – Distribuição Capital e Interior

Região Norte
Região Nordeste
Região Centro Oeste
Região Sudeste
Região Sul
Brasil

Cursos na capital
65%
52%
43%
30%
14%
35%

Cursos no Interior
35%
48%
57%
70%
86%
65%

* adaptação realizada de tabela extraída do relatório do observatório do Ensino do Direito.

TABELA 4: Cursos de Graduação – Distribuição Capital e Interior / IES Públicas e Privadas

Região Norte
Região Nordeste
Região Centro Oeste
Região Sudeste
Região Sul
Brasil

Cursos na Capital
IES Públicas IES Privadas
12%
53%
7%
45%
5%
38%
1%
29%
3%
11%
4%
31

Cursos no Interior
IES Públicas IES Privadas
14%
21%
15%
33%
15%
42%
5%
65%
21%
65%
12%
53%

* adaptação realizada de tabela extraída do relatório do observatório do Ensino do Direito.
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1.2.1. Perfil do Corpo Docente das IES Públicas e Privadas
A Comissão Nacional da Educação Jurídica tem como uma de suas bandeiras a
defesa do corpo docente, o que é perceptível ao analisarmos o artigo 8º Instrução Normativa n.º
01/2008/CNEJ6.
[...] sua implementação e desenvolvimento, composto por professores: a) com
titulação em nível de pós graduação stricto sensu; b) contratados em regime de
trabalho que assegure, preferencialmente, dedicação plena ao curso; e c) com
experiência docente em Instituição de Ensino Superior autorizada ou
reconhecida. [...]

Nesse sentido, endossamos a afirmação da Professora Loussia Musse Felix ao
afirmar que7:
[...] A possibilidade, ou seu oposto, de poder contar com docentes que atendam
a responsabilidades e funções acadêmicas exigentes e em expansão vai se
vincular à capacidade das instituições de estabelecer e manter uma carreira
condizente com essas demandas[...]

Na esteira da afirmação mencionada passamos a analisar os dados coletados dos
especialistas da FGV sobre o corpo docente dos cursos jurídicos Públicos e Privados no tocante a
titulação.
GRÁFICO 3: Funções Docentes e Titulação – Distribuição Nacional

Fonte: Observatório do Ensino do Direito - FGV

Outro aspecto analisado foi o regime de contratação dos docentes, sendo
verificada a predominância do regime parcial e horista correspondendo respectivamente a 66%
do regime adotado no país.

6
7

Publicado no Diário Oficial da União, Diário da Justiça, 06/02/2009, pg. 139
Ensino Jurídico OAB: 170 anos de cursos jurídicos no Brasil – Brasília, DF: OAB, Conselho Federal, 1997, pg. 96
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GRÁFICO 4: Funções Docentes e Regime de Trabalho – Distribuição Nacional

Fonte: Observatório do Ensino do Direito - FGV

GRÁFICO 5: Funções Docentes e Regime de Trabalho – Comparação dos Dados Regionais

Fonte: Observatório do Ensino do Direito - FGV

Como visto, apenas 6% adotam o regime de contratação integral com dedicação
exclusiva.
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2. ATUAL MARCO REGULATÓRIO
Ao adentrarmos sobre o principal tema em discussão, e principalmente sobre o
objetivo desta proposta, que é o aprimoramento do atual marco regulatório, não podemos deixar
de conceituá-lo, haja vista que o seu surgimento decorreu do clamor da Comissão Nacional de
Educação Jurídica, criada em 09 de agosto de 19918, portanto, antes da edição da Lei n.º
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
Entende-se por marco regulatório da educação superior, todo conjunto
normativo que regula o funcionamento das Instituições de Ensino Superior, de natureza pública
ou privada, a oferta e o controle do ensino superior.
A atual estrutura regulatória da educação jurídica brasileira compreende um
complexo universo normativo de diferentes níveis hierárquicos, no âmbito constitucional, com a
previsão da autonomia universitária, estabelecimento dos princípios gerais e objetivos da
educação, criação de um Plano Nacional de Educação no nível infraconstitucional, dentre outros,
com a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, também conhecida como LDB, Lei n.º
10.861/2004 conhecida como Lei do SINAES, as diretrizes curriculares para o curso de Direito
(Resolução n.º 09/2004 do Conselho Nacional de Educação), o Decreto n.º 5.773/2006,
conhecido como Decreto Ponte e a Portaria Normativa n.º 40/2007 do Ministério da Educação9.
A fim de não estender os limites do que foi proposto inicialmente para este
relatório, vamos nos ater aos atos mais importantes para a educação jurídica no momento.

8
9

Ensino Jurídico OAB: 170 anos de cursos jurídico no Brasil – Brasília, DF: OAB, Conselho Federal, 1997, pg. 57
Curso de Direito Educacional: O Ensino Superior Brasileiro. Curitiba: CRV, 2010.

24

Comissão Nacional de Educação Jurídica – CNEJ
Gestão 2013/2016

2.1. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
A Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, também conhecida como LDB,
estabelece que os atos do sistema regulatório dos cursos de ensino superior têm prazos limitados,
sendo necessária, mediante processo avaliativo da qualidade, a renovação desses.

Nesse sentido, o art. 46 do mencionado Estatuto Legal, disciplina que:

A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de
instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados,
periodicamente, após processo regular de avaliação.

Em 15/12/2003, foi editada a Medida Provisória n.º 147, pelo Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, instituindo-se o Sistema Nacional de Avaliação e
Progresso do Ensino Superior – SINAPES.
Diante do descontentamento causado, a citada MP foi revista e, em 14/04/2004,
foi editada a Lei n.º 10.861/2004. Assim, entrava em vigor o atual Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior que será tratado a seguir.
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2.2. SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Criado pela Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES) prevê a avaliação in loco de Instituições de Ensino
Superior, dos cursos de graduação e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE).
O SINAES avalia todos os aspectos que giram em torno dos seguintes: o ensino, a
pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da
instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros aspectos.10 Os resultados das
avaliações realizadas pelo SINAES permitem que sejam estabelecidos perfis de qualidade dos
cursos e instituições de educação superior no Brasil.
Os processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e sua operacionalização fica sob a
responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Prof. Anísio
Teixeira (INEP).
As IES utilizam as informações obtidas com o SINAES como indicação de sua
eficácia e eficiência acadêmica. Do mesmo modo, os órgãos governamentais orientam políticas
públicas, bem como estudantes e pais de alunos se valem desses dados para decidir-se quanto à
efetividade dos cursos e das instituições.
No âmbito do art. 46 da LDB, citado anteriormente, prevê-se que os cursos de
graduação devem ser avaliados periodicamente. Sendo assim, os tipos de avaliação, aos quais
esses cursos de educação superior se submetem são: autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento. O Portal Inep11 explica os procedimentos adotados para tais avaliações:

Para autorização: Essa avaliação é feita quando uma instituição pede
autorização ao MEC para abrir um curso. [...] São avaliadas as três dimensões
do curso quanto à adequação ao projeto proposto: a organização didáticopedagógica; o corpo docente e técnico-administrativo e as instalações físicas.
Para reconhecimento: Quando a primeira turma do curso novo entra na
segunda metade do curso, a instituição deve solicitar seu reconhecimento. É
feita, então, uma segunda avaliação para verificar se foi cumprido o projeto
apresentado para autorização. [...]
10
11

Consulta realizada em 7/2/2014 em http://portal.inep.gov.br/superior-sinaes.
Consulta realizada em 7/2/2014 em http://portal.inep.gov.br/superior-condicoesdeensino.
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Para renovação de reconhecimento: Essa avaliação é feita de acordo com o
Ciclo do Sinaes, ou seja, a cada três anos. É calculado o Conceito Preliminar do
Curso (CPC) e aqueles cursos que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 serão
avaliados in loco por dois avaliadores ao longo de dois dias. Os cursos que não
fazem ENADE, obrigatoriamente terão visita in loco para este ato autorizado.

Entre as críticas ao SINAES estão a sua morosidade em razão do período para
cumprimento do ciclo avaliativo e a confusão formulada em indicadores e índices.
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2.3. RESOLUÇÃO N.º 09/2004 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
As diretrizes curriculares do curso de Direito foram estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Educação, o qual possui competência originária para isso. Cabe destacar que a atual
Resolução n.º 9 do CNE/CES foi fruto de um intenso debate onde a Ordem dos Advogados do
Brasil esteve representada por integrantes da Comissão Nacional de Educação Jurídica12.
A Resolução estabelece o desenvolvimento do conteúdo dos cursos de graduação
em Direito e, para isto, fraciona o curso em três eixos.
O primeiro eixo é denominado formação fundamental e inclui as disciplinas de
Antropologia, Economia, História, Ética, Ciência Política, Filosofia, Sociologia e Psicologia.
O segundo eixo de formação profissional está constituído por Direito
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito
Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual.
Por último, o eixo conhecido como formação prática composto pelo Estágio
Supervisionado, o Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades Complementares13.
O debate referente ao eixo fundamental levou à inserção do conteúdo de
Antropologia.
Todavia, persistem as críticas, até o momento, no meio acadêmico, uma vez que
as habilidades e competências não foram indicadas de forma pormenorizada. Além disso, existe
a discussão sobre a introdução de novos conteúdos em razão do avanço tecnológico e da
mudança cultural de nossa sociedade.

12
13

Prof. Paulo Roberto de Gouvea Medina e Prof. José Geraldo de Souza Junior.
Resolução n.º 09/2004 do CNE.
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2.4. O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO UTILIZADO PARA OS CURSOS JURÍDICOS
O relatório do grupo de trabalho MEC/OAB de 2004 já estabelecia que o padrão
de qualidade deveria ser observado em três pontos estruturais do curso a saber: organização
didático-pedagógica, infraestrutura e corpo docente.
A partir dessa espinha dorsal, começava-se a pormenorizar a avaliação dentro
cada tópico citado acima. Daí surgiu um novo instrumento de avaliação com aspectos
quantitativos e avaliativos.
Vale frisar que a Lei do SINAES estabeleceu a criação da CONAES – Comissão
Nacional de Avaliação do Ensino Superior, órgão competente para elaborar as normas de
avaliação in loco para os cursos jurídicos.
Após debates internos, os instrumentos de avaliação foram modificados,
chegando ao instrumento existente no momento, o qual unificou a avaliação de todos os cursos,
não considerando as suas especificidades.
Outro ponto muito questionado é o número de avaliadores existentes no Banco de
Avaliadores do Sistema Nacional de Educação (BASE), para o quantitativo de cursos existentes
no Brasil.
Assim, percebe-se um clamor entre as IES e os demais atores envolvidos na
avaliação do ensino jurídico por mudança.
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3. DA PROPOSTA DA COMISSÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO JURÍDICA PARA
APRIMORAMENTO DO MARCO REGULATÓRIO DO ENSINO JURÍDICO
3.1. SOBRE AVALIAÇÃO:
a) Da redução do período de aplicação do ENADE:
A CNEJ estabeleceu, como forma de auxiliar as Seccionais na realização das
audiências públicas, uma pauta mínima como sugestão, sendo um dos itens a discussão sobre a
periodicidade de aplicação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, com a
proposta de redução do período entre as edições do referido Exame.
A proposta de redução do período de aplicação do ENADE nas audiências
públicas teve ampla aceitação, mesmo entre as IES, as quais ao menos formalmente não
apresentaram qualquer objeção.
Frise-se, a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação é
realizada mediante aplicação do ENADE, nos termos do artigo 5º da Lei n.º 10.861, de 14 de
abril de 2004, instituidora do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES,
razão pela qual é conhecida como a Lei do SINAES.
A Lei do SINAES estabelece como objetivos do ENADE o seguinte:

Art. 5º.
§ 1o O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de
graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da
evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas
exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e
mundial e a outras áreas do conhecimento.

Além disso, o referido Estatuto Legal exige que o ENADE tenha periodicidade
máxima de aplicação trienal aos estudantes de cada curso de graduação.

Proposta da CNEJ: não existe legalmente qualquer óbice à redução da
periodicidade de aplicação do ENADE, de forma que o mesmo pode ser aplicado anualmente e
não mais a cada três anos como ocorre atualmente.
Assim, a nossa proposta é no sentido de que o ENADE seja aplicado anualmente
aos cursos jurídicos, pois, conforme atestado em diversas manifestações de alunos e professores
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nas audiências públicas da OAB, algumas IES e suas mantenedoras apenas tendem a fazer
investimentos apenas ao final do ciclo trienal, ou seja, no ano em que é aplicado o ENADE,
gerando distorções com a retirada de alunos de sala de aula para participação de cursos
preparatórios, seminários, palestras, bem como com a ampliação do acervo bibliográfico, etc.
A implementação da referida proposta exige apenas a adoção de medidas
administrativas por parte do MEC e do INEP, órgão encarregado da realização do referido
exame.
Espera-se que com a aplicação anual do ENADE, haja permanente preocupação e
investimento das IES nos cursos jurídicos.

b) Do registro no histórico escolar da nota obtida pelo acadêmico no ENADE:
A Lei no. 10.861, de 14 de abril de 2004 (Lei do SINAES), no parágrafo 5º. do seu
artigo 5º, estabelece o seguinte:
§ 5o O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo
inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a
essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa
oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento.
(grifamos).

Diversas IES, presentes nas audiências públicas da OAB, registraram a sua
insatisfação pela falta de comprometimento de seus acadêmicos no ENADE, na medida em que
somente é exigido legalmente desses a participação no aludido exame como condição para
obtenção de seu diploma de graduação devidamente registrado, independentemente do
desempenho apresentado pelos alunos e sem que haja qualquer registro nos assentamentos dos
discentes da nota obtida.
A não obrigatoriedade de obtenção de nota mínima e o não registro da nota obtida
pelo acadêmico, segundo as IES, resulta, em regra, no reduzido empenho dos alunos na obtenção
de uma boa nota. Contudo, as IES sofrem importantes reflexos do desempenho de seus alunos no
ENADE, uma vez que este é o componente de maior peso para estabelecimento do Conceito
Preliminar de Curso – CPC.
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Proposta da CNEJ: alteração legislativa da Lei do SINAES objetivando que a
nota individualmente obtida pelos acadêmicos no ENADE conste nos seus respectivos históricos
escolares, de forma a estimular a busca de melhor desempenho.

c) Instrumentos que norteiam a avaliação in loco específicos para cada ato
autorizativo do processo regulatório:
Atualmente, o MEC aplica um único instrumento de avaliação para subsidiar os
atos autorizativos de cursos – autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento – dos
cursos de graduação em direito, denominado de “Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação presencial e a distância”.

Proposta da CNEJ: que sejam estabelecidos instrumentos específicos para as
fases do processo regulatório. Um específico para autorização de curso e outro para
reconhecimento ou renovação de reconhecimento ou aumento de vagas. Desta forma, espera-se
que dimensões específicas de cada fase sejam estabelecidas e melhor avaliadas, a evitar as
distorções que hoje existem entre as avaliações in loco e o resultado do CPC calcado, sobretudo,
no ENADE.

d) Estabelecimento da necessidade social como requisito para autorização de
oferta de curso de direito.
A grande expansão do número de cursos de graduação em direito no país exige a
adoção de critérios equalizadores dessa oferta, pois se observa uma grande concentração de
oferta de cursos e vagas em algumas regiões, inclusive, com vagas ociosas em vestibulares entre
IES particulares.
A possibilidade real de absorção dos bacharéis em direito, nas diversas carreiras
jurídicas, deve ser tomada em conta, com a adoção do requisito de necessidade social para
autorização de oferta de curso de graduação em direito.

Proposta da CNEJ: a adoção do critério da necessidade social para autorização
de curso de graduação em direito deverá atender, cumulativamente, os seguintes critérios:
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I - população do Município (indicada pelo IBGE) que não poderá ser inferior a
100 mil habitantes, devendo ser considerada a proporção máxima de 100 vagas anuais
autorizadas para cada 100 mil habitantes;

II - cursos de graduação em Direito existentes no Município, com as respectivas
vagas anuais autorizadas;

III - órgãos ou entidades que possam absorver estagiários.

Serão considerados, para efeito de análise dos itens anteriores, os dados relativos à
área equivalente a um raio de 50 (cinquenta) km do município em que se pretende oferecer o
curso de graduação em Direito.
O requisito da necessidade social, segundo os parâmetros acima, poderá ser
excepcionado quando se tratar de projeto de curso diferenciado e de evidente alta qualificação,
considerando-se para esta categorização, dentre outros, os seguintes indicadores e critérios
objetivos de avaliação:

I - indicação da existência de um núcleo docente estruturante, responsável pela
formulação do projeto pedagógico do curso, sua implementação e desenvolvimento, composto
por professores:

a) com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu;
b) em regime celetista ou estatutário que assegure dedicação plena ao curso de
direito e com vínculo de ao menos de 06 (seis) meses com a IES;
c) com experiência docente de ao menos 05 (cinco) anos no ensino superior;
d) responsáveis pelos três eixos de formação: fundamental, profissional e prática,
além daqueles peculiares definidos do PPC;

II - qualidade do acervo bibliográfico atualizado, comprovadamente adquirido em
nome da Instituição de Ensino Superior, destinado ao curso proposto e para a unidade em que
este deverá ser oferecido;
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III - qualidade da estrutura curricular e sua adequação à legislação vigente;

IV - implementação dos Núcleos de Pesquisa (incluindo a orientação de
monografia) e de Extensão, com efetiva regulamentação e cumprimento das atividades
destinadas ao trabalho de conclusão de curso, sob a forma de monografia individual com defesa
perante banca.

V - remuneração do corpo docente acima da comprovada média praticada na
região;

VI - número reduzido de vagas pretendidas e dimensão das turmas limitadas ao
máximo de 40 (quarenta) alunos;

VII - instalação adequada destinada ao Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e
recursos materiais e humanos previstos para o seu funcionamento;

VIII - laboratório de informática jurídica.

e) Dos critérios a serem observados para reconhecimento, renovação de
reconhecimento e aumento de vagas.
Proposta da CNEJ: com vistas ao aprimoramento do instrumento de avaliação a
subsidiar os atos de reconhecimento, renovação de reconhecimento e aumento de vagas,
sugerimos os seguintes critérios:
Nos pedidos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de
graduação em direito, além de outros indicadores, serão considerados a implantação definitiva ou
efetivo funcionamento:

I - da totalidade da infraestrutura indicada ou constante do projeto de autorização
do curso, devidamente instalada, concretizada e em pleno funcionamento;

34

Comissão Nacional de Educação Jurídica – CNEJ
Gestão 2013/2016

II - do Núcleo de Prática Jurídica, em instalações próprias e adequadas e com
recursos materiais e humanos suficientes;

III - do acervo bibliográfico satisfatório e atualizado, incluindo-se periódicos;

IV - da efetiva regulamentação e cumprimento da carga horária das atividades
complementares;

V - da sistemática e controle das atividades destinadas ao Trabalho de Conclusão
de Curso;

VI - do plano de carreira docente, respectivos programas de capacitação e níveis
salariais efetivamente praticados;

VII - dos programas de pesquisa e extensão e sua articulação com as atividades de
ensino;

VIII - indicação da existência de um núcleo docente estruturante, responsável pela
formulação do projeto pedagógico do curso, sua implementação e desenvolvimento, nos termos
exigidos no ato de autorização acrescidos pela exigência de vínculo dos professores de ao menos
de 03 (três) anos com o curso de direito oferecido pela IES.

Serão considerados, no que couberem, os critérios para autorização de cursos.
Quando se tratar de renovação de reconhecimento será obrigatoriamente
considerado o desempenho dos alunos e egressos da IES no Exame de Ordem.

f) Do necessário respeito aos direitos trabalhistas e previdenciários dos
professores como critérios a serem observados para autorização, reconhecimento,
renovação de reconhecimento e aumento de vagas.
Como reivindicação dos docentes surgida em diversas audiências públicas e no
reconhecimento do papel fundamental exercido pelos docentes no processo da educação e, ainda,
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do reiterado desrespeito de direitos trabalhistas e previdenciários denunciados, entendemos haver
necessidade que o processo regulatório seja aprimorado para levar em conta tais aspectos.

Proposta da CNEJ: que as IES privadas e suas mantenedoras comprovem por
meio de documentos expedidos por instituições e órgãos públicos competentes, nos processos de
autorização de oferta de curso, reconhecimento, renovação de reconhecimento e aumento de
vagas, como condição essencial para deferimento de seus pedidos, que cumprem pontualmente
as exigências legais referentes ao pagamento de salários, recolhimentos previdenciários e
depósitos de FGTS de seus docentes.
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3.2. REESTRUTURAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES

Com base nas propostas indicadas e principalmente no anseio dos profissionais do
Direito verificamos a necessidade de inclusão de novos conteúdos no atual currículo dos cursos
de graduação em Direito, tais como mediação e arbitragem, direito eleitoral, e direito eletrônico.
Todavia, em razão da competência originária do Conselho Nacional de Educação
apresentamos aqui a nossa proposta de modificação a fim de possibilitar o amplo debate como já
foi realizado no passado recente.
Assim, indicamos as mudanças na atual resolução n.º 9 do CNE:

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
PROJETO DE RESOLUÇÃO CNE/CES N° 00, DE 00 DE MÊS DE 2014

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Direito e dá outras providências.
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de
suas atribuições legais, com fundamento no art. 9o, § 2o, alínea “c”, da Lei n° 4.024, de
20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei n° 9.131, de 25 de novembro de 1995,
tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres CES/CNE nºs 776/97,
583/2001, e 100/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de
Especialistas de Ensino de Direito, propostas ao CNE pela OAB e SESu/MEC,
considerando o que consta do Parecer CES/CNE 55/2004 de 18/2/2004, reconsiderado pelo
Parecer CNE/CES 211, aprovado em 8/7/2004, homologado pelo Senhor Ministro de Estado
da Educação em 23 de setembro de 2004, resolve:
Art. 1º - A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação
em Direito, Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior em
sua organização curricular.
Art. 2º - A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as Diretrizes Curriculares
Nacionais se expressa através do seu projeto pedagógico, no qual deve constar qual a missão do
curso, como ele pretende ser visto pela sociedade em que se insere e quais os valores que leva
em consideração para atingir seus objetivos educacionais, além disso, deve especificar o perfil do
formando, as competências e habilidades a serem desenvolvidas nos alunos, os conteúdos
curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de
avaliação, o trabalho de conclusão do curso como componente curricular obrigatório, o regime
acadêmico de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente
o referido projeto pedagógico.
37

Comissão Nacional de Educação Jurídica – CNEJ
Gestão 2013/2016

§ 1º - O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de Direito, com suas
peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros,
os seguintes elementos estruturais:
I - concepção do seu planejamento estratégico, especificando a missão, a visão e os valores
pretendidos pelo curso, para sua excelência;
II - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções
institucional, política, geográfica e social;
III - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
IV - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;
V - formas de realização da interdisciplinaridade;
VI - modos de integração entre teoria e prática;
VII - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VIII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;
IX - incentivo específico à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da atividade
de ensino e como instrumento para a iniciação científica;
X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas diferentes
formas e condições de realização, bem como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de
Prática Jurídica;
XI - concepção e composição das atividades complementares; e,
XII - inclusão obrigatória do Trabalho de Conclusão do Curso.
§ 2º - Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no Projeto
Pedagógico do curso, oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, nas respectivas modalidades,
de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional.
Art. 3º - O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida
formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da
terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos
jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a
aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do
Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania.
Parágrafo único – Os planos de ensino deverão identificar, por meio de seus objetivos, a
pertinência para a formação desse perfil.
Art. 4º - O curso de graduação em Direito deverá possibilitar formação profissional que revele
pelo menos as seguintes habilidades e competências:
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com
a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
II - interpretação e aplicação do Direito;
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do
Direito;
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IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais,
com a devida utilização de processos, atos e procedimentos;
V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;
VII - julgamento e tomada de decisões; e,
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.
Art. 5º - O curso de graduação em Direito contemplará a interdisciplinaridade vinculando o
aluno e seus estudos à realidade social e jurídica na qual ele se encontra inserido, deverá incluir,
em seu Projeto Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que
atendam aos seguintes eixos interligados de formação:
I - Eixo de Formação Fundamental tem por objetivo integrar o estudante no campo,
estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre outros,
estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia,
Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia.
II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a
aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza,
estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da Ciência do Direito e sua
aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações
internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto
pedagógico, conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito
Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito
Internacional, Direito Processual, Direito Eleitoral, Direito da Tecnologia da Informação,
Mediação, Conciliação e Arbitragem, Direito Previdenciário, Direitos Humanos e Direito
Ambiental.
III - Eixo de Formação Prática objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos
desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio
Curricular Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades Complementares.
Parágrafo único - Atividades práticas devem estar presentes em todos estes três eixos.
Art. 6º - A organização curricular do curso de graduação em Direito estabelecerá expressamente
as condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular de acordo com o regime
acadêmico que as Instituições de Educação Superior adotarem: regime seriado anual; regime
seriado semestral ou sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos
acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto nesta Resolução.
Art. 7º - O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando,
devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento,
com suas diferentes modalidades de operacionalização.
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§ 1º - O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição, a partir do sétimo
semestre do curso, através do Núcleo de Prática Jurídica - NPJ, que deverá estar estruturado e
operacionalizado de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo conselho competente,
podendo, em parte, contemplar convênios com outras entidades ou instituições e escritórios de
advocacia; em serviços de assistência judiciária implantados na instituição, nos órgãos do Poder
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda em departamentos jurídicos
oficiais, importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na elaboração de
relatórios que deverão ser encaminhados à Coordenação de Estágio das IES, para a avaliação
pertinente.
§ 2º - As atividades de Estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os
resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, na forma definida na
regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, até que se possa considerá-lo concluído,
resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas
carreiras contempladas pela formação jurídica.
§ 3º - O planejamento das atividades a serem desenvolvidas no NPJ devem obrigatoriamente
conter práticas de mediação, conciliação e arbitragem, bem como incluir a prática do processo
judicial eletrônico.
Art. 8º - As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e
complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de
habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente
acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado campo de trabalho e com as
ações de extensão junto à comunidade.
Parágrafo único. A realização de atividades complementares não se confunde com a do
Estágio Supervisionado ou com a do Trabalho de Conclusão do Curso.
Art. 9º - As Instituições de Educação Superior deverão adotar formas específicas e alternativas
de avaliação, interna e externa, sistemáticas, envolvendo todos quantos se contenham no
processo do curso, centradas em aspectos considerados fundamentais para a identificação do
perfil do formando.
Parágrafo único. Os planos de ensino e de atividades a serem desenvolvidas a cada dia na
disciplina deverão ser obrigatoriamente fornecidos aos alunos antes do início de cada período
letivo e deverão conter, além dos conteúdos e das atividades, a metodologia do processo de
ensino-aprendizagem, os critérios de avaliação a que serão submetidos, a bibliografia básica
(com um mínimo de três obras).
Art. 10 - O Trabalho de Conclusão de Curso é componente curricular obrigatório, desenvolvido
individualmente, sob orientação docente, com conteúdo a ser fixado pelas Instituições de
Educação Superior em função de seus Projetos Pedagógicos, com defesa perante banca
examinadora.
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Parágrafo único. As IES deverão emitir regulamentação própria aprovada por Conselho
competente, contendo necessariamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação,
além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração.
Art. 11 - A duração e carga horária dos cursos de graduação serão de no mínimo, cinco anos
sendo ministradas em 3.700 horas, incluindo-se, trezentas horas destinadas ao estágio curricular,
não se incluindo as atividades complementares de, no mínimo, cem horas.
Art. 12 - As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser implantadas pelas
Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de dois anos, aos alunos
ingressantes, a partir da publicação desta norma.
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação destas DCN aos demais alunos no período
ou ano subsequente à publicação desta norma.
Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a
Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004 e demais disposições em contrário.

41

Comissão Nacional de Educação Jurídica – CNEJ
Gestão 2013/2016

4. VAGA PERMANENTE NO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA A
OAB:
A vaga permanente reservada a OAB no Conselho Nacional de Educação – CNE
foi tema debatido em todas as audiências públicas realizadas, obtendo ampla aceitação em todas
elas.
Inicialmente convém, desde logo, frisar que a OAB se distingue juridicamente de
todas as outras instituições brasileiras justamente porque não representa apenas os interesses
corporativos dos advogados.
A própria Constituição Federal de 1988 deixa tal fato absolutamente claro, pois
em seu artigo 103, ao estabelecer os legitimados para propositura de ações diretas de
inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade não confundiu a OAB com os
conselhos profissionais e nem com as associações de classe. Nesse sentido, o Supremo Tribunal
Federal – STF já reconheceu ao tratar da natureza jurídica da Ordem, ser ela instituição sui
generis no ordenamento jurídico pátrio.
Ademais, o artigo 44 da Lei n.º 8.906/94 (EAOAB), deixa bem claro que as
finalidades da OAB vão bem além dos interesses corporativos dos advogados, como vem sendo
registrado em toda a história de nossa instituição, verbis:

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de
personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:
I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito,
os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela
rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das
instituições jurídicas;
II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a
disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil.
§ 1º A OAB não mantém com órgãos da Administração Pública qualquer
vínculo funcional ou hierárquico.
§ 2º O uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil.

Por fim, o representante da OAB não deverá tratar no CNE de questões exclusivas
da área do direito. Contudo, tal realidade também vale para os representantes de outras áreas,
como física, matemática, história, etc., que tratam rotineiramente, dada a natureza do referido
Conselho, primordialmente, de questões normativas e de Direito.
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O que não se compreende, por outro lado, como o CNE, quem tem finalidade de
órgão normatizador na área educacional, não conte com um representante permanente da área de
direito.
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I - INTRODUÇÃO
O Ministério da Educação e a Ordem dos Advogados do Brasil a partir de
reunião realizada em janeiro de 2013, da qual participaram o Ministro de Estado da
Educação, Senhor Aloizio Mercadante, e o Secretário de Regulação e Supervisão da
Educação Superior, Senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias, o Presidente Nacional da
OAB, Senhor Marcus Vinicius Furtado Coelho, e o Conselheiro Federal e Presidente da
Comissão Nacional de Educação Jurídica – CNEJ, Senhor Eid Badr, ajustaram a
realização de Termo de Cooperação Técnica, com o objetivo de constituir um Grupo de
Trabalho para discutir e propor medidas para o aperfeiçoamento do marco regulatório
do ensino jurídico no Brasil, cuja assinatura ocorreu em 22 de março de 2013.
Em cumprimento aos ditames do referido Termo de Cooperação, foi
constituída a Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória do Ensino Jurídico,
por meio da Resolução nº 05, de 15 de julho de 2013, do Conselho Consultivo do
Programa de Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (CC-PARES), com a finalidade expressa de propor sugestões para a
formulação de uma nova Política Regulatória, a revisão das Diretrizes Curriculares
Nacionais e a Avaliação do Curso de Direito.
Buscou-se uma composição plural e democrática da Câmara Consultiva,
de forma a ampliar o debate aos diversos setores envolvidos na discussão da regulação
do ensino jurídico. Nesse diapasão, a Câmara contou com a participação dos seguintes
membros: Adalberto do Rego Maciel Neto, Cinara Dias Custódio e Rodolfo de
Carvalho Cabral (Diretoria de Política Regulatória da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação - SERES/MEC); Maria
Rosa Guimarães Loula, Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros e
Rafael Arruda Furtado (Diretoria de Regulação da Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior do Ministério da Educação - SERES/MEC); Pedro Carvalho
Leitão e Tatiana Aranovich (Diretoria de Supervisão da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação - SERES/MEC); Loussia
Penha Musse Félix (Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação –
SESu/MEC); Ademar Pereira, Eid Badr, Luiz Cláudio Chaves e Luiz Guilherme Arcaro
Conci, com assessoria técnica de Giovana Ferreira Martins Nunes Santos e Luiz Felipe
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Lima de Magalhães (Ordem dos Advogados do Brasil - OAB); Gustavo Henrique de
Souza Balduíno (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior - ANDIFES); Gregório Assagra de Almeida e Igor Lima Goettenauer
de Oliveira (Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça); Alexandre
Veronese e Otávio Luiz Rodrigues Júnior (Associação Brasileira do Ensino do Direito ABEDI); e Ivan Dias da Motta (Fórum das Entidades Representativas do Ensino
Superior Particular).
A OAB sensível à necessidade de ampliação democrática da discussão
sobre o marco regulatório, no mês de junho de 2013, decidiu realizar, por meio de suas
Seccionais, audiências públicas em todas as unidades da Federação, bem como uma
audiência pública nacional na sede do Conselho Federal, como forma de garantir o
caráter democrático dos debates, com a participação de mantenedoras, Instituições de
Ensino Superior - IES, docentes e discentes e seus respectivos representantes,
associações de mantenedoras, instituições de ensino superior, docentes e discentes,
advogados, magistrados e membros do Ministério Público e a sociedade como um todo.
No período compreendido entre 28 de junho a 23 de setembro de 2013
foram realizadas 32 audiências públicas pela OAB. Ao menos uma audiência foi
realizada em cada unidade da Federação. Os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e rio
Grande do Norte promoveram mais de uma audiência pública. As audiências públicas
contaram, no total, com mais de 4.000 mil participantes.
Além da participação das entidades que indicaram membros titulares, a
Câmara Consultiva Temática contou ainda com a colaboração de diversos estudiosos e
especialistas no ensino jurídico, nas 11 (onze) reuniões ordinárias realizadas na
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação,
e na reunião extraordinária realizada na Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo. A Câmara contou ainda com as contribuições, por meio de depoimentos orais ou
contribuições escritas, de docentes de diversas instituições de ensino superior do País e
do exterior, como o Professor Ignacio Poveda (Universidade de São Paulo), Professor
Celso Campilongo (Universidade de São Paulo), Professor Martônio Mont’Alverne
Barreto Lima (Universidade de Fortaleza e Coordenador da Área de Direito da CAPES),
Professor Ingo Wolfgang Sarlet (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
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Sul), Professor José Geraldo de Sousa Júnior (Universidade de Brasília - Comissão
Nacional de Educação Jurídica/OAB), Professor Eduardo Cesar Silveira Vita Marchi
(Universidade de São Paulo), Professor Edson Alvisi Neves (Diretor da Faculdade de
Direito da Universidade Federal Fluminense), Alexandre Cunha (INEP), Professor
Eduardo Tomasevicius (Universidade de São Paulo), Professora Maria Paula Dallari
Bucci (Universidade de São Paulo), Professora Solange Moura (Universidade Estácio
de Sá), Professor Catedrático Antônio Santos Justo (Diretor da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra), Professor Bernardo Bissoto Queiroz de Moraes
(Universidade de São Paulo), Professor José Garcez Ghirardi (Fundação Getúlio Vargas
- São Paulo), Professor Antonio Gidi (University of Houston), Professora Julia Ximenes
(Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP), Professor Antonio Gomes de
Magalhães (Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo) e Professor
Carlos Alberto Dabus Maluf (Universidade de São Paulo). O Instituto dos Advogados
de São Paulo, a Comissão de Ensino Jurídico da OAB-SP, na pessoa do advogado
Dircêo Torrecillas Ramos, a Academia Paulista de Magistrados, na pessoa do Juiz
Carlos Vieira von Adamek, os ministros Luís Felipe Salomão e Humberto Martins
(Superior Tribunal de Justiça) e a Comissão Nacional de Educação Jurídica do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também ofereceram suas
contribuições ao debate.
Os trabalhos foram organizados a partir da composição de duas
subcomissões: (a) Subcomissão de Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de
Direito, coordenada pelo Professor Otavio Luiz Rodrigues Junior, e (b) Subcomissão de
Avaliação, coordenada pelo Professor Eid Badr.
O presente relatório sistematiza as discussões e apresenta as conclusões
da Câmara Consultiva Temática. Inicialmente, será descrito o contexto da oferta de
vagas no ensino jurídico no Brasil; em seguida, será exposto o atual marco regulatório
da matéria. Estabelecidas as premissas, serão propostos padrões substantivos para as
Diretrizes Curriculares Nacionais e novos instrumentos de avaliação dos cursos de
Direito.
Serão incorporados como anexos a este relatório as propostas de minuta
de alteração de Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Direito e Instrumento de
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Avaliação específico para o curso aprovadas pela Comissão Consultiva Temática;
reflexões sobre a formação prática e estágio curricular que balizaram as discussões da
Câmara sobre o tema; as propostas da Comissão Nacional de Educação Jurídica da
Ordem dos Advogados do Brasil para o aprimoramento do marco regulatório do ensino
jurídico; e as propostas da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça
sobre a reformulação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e
das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Direito.
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Em relação ao perfil do corpo docente dos cursos de Direito, conforme o
Observatório do Ensino do Direito da Fundação Getúlio Vargas, elaborado a partir de
dados do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) de 2012, no tocante à titulação, verifica-se
que no âmbito nacional 25% das funções docentes em cursos presenciais de Direito
contam com doutorado, 45% com mestrado, 28% com especialização e 2% com apenas
graduação1:

Em relação ao regime de trabalho, 6% das funções docentes são em
tempo integral com dedicação exclusiva, 28% em tempo integral sem dedicação
exclusiva, 34% em regime parcial e 32% são horistas2:

1
2

http://direitogv.fgv.br/observatorio-ensino-direito#oed-01. Consulta em 16/04/2014.
Idem.
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Os dados apresentados demonstram o intenso desafio das políticas
regulatórias do curso de Direito. A expansão da oferta dos cursos de Direito nos últimos
anos, aliada à busca de elevados padrões de qualidade, demanda um trabalho conjunto
dos órgãos e entidades responsáveis e engajados na matéria para o aperfeiçoamento dos
processos de regulação, notadamente nas Diretrizes Curriculares e Instrumentos de
Avaliação.
Os atuais trabalhos da Câmara Consultiva Temática de Política
Regulatória do Ensino Jurídico vêm somar-se às importantes contribuições do Grupo de
Trabalho MEC-OAB, instituído pelas Portarias nº 3.381, de 20 de outubro de 2004, e nº
484, de 16 de fevereiro de 2005, que teve a finalidade de realizar estudos para
consolidar os parâmetros para a análise dos pedidos de autorização de novos cursos de
Direito.
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III – MARCO REGULATÓRIO DO ENSINO JURÍDICO
A educação, direito social garantido constitucionalmente (art. 6º), deverá
ser proporcionada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
com fulcro em sua competência comum. O artigo 206 da CF/88 explicita os princípios
norteadores da educação, abordando a necessidade de igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola (I); a coexistência de instituições públicas e privadas
(III); a garantia do padrão de qualidade (VII), dentre outros.
O artigo 209 estabelece a livre oferta de ensino pela iniciativa privada,
desde que atendidas às condições de cumprimento das normas gerais da educação
nacional, a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. Nestes termos,
considerando que a educação é um direito social fundamental, com dimensão coletiva e
caráter público, as instituições privadas interessadas em ofertar serviços educacionais,
anteriormente à concretização da oferta do serviço e, se já autorizadas, para manter a
regularidade na oferta, devem obter os atos autorizativos emitidos pelo Poder Público,
com caráter periódico:
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

No mesmo sentido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB – Lei nº 9.394/1996):
Art. 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do
respectivo sistema de ensino;
II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público;
III – capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art.
213 da Constituição Federal. (grifo nosso) [...]
Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o
credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos
limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo
regular de avaliação.
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O Decreto n° 5.773/2006 estrutura a ação do Poder Público em torno de
um tripé de funções: regulação, avaliação e supervisão. O Decreto estabelece
mecanismos processuais de conexão necessária entre elas, de modo que os indicadores
de qualidade insuficiente dos processos de avaliação geram consequências diretas em
termos de regulação ― impedindo a abertura de novas unidades ou cursos ― e de
supervisão ― dando origem à aplicação de penalidades e, no limite, ao fechamento de
instituições e cursos. Define com clareza as funções de regulação, avaliação e
supervisão, fazendo da segunda o referencial de atuação do Poder Público, como
prescreve a Constituição.3
O Poder Público exerce a regulação da educação superior por meio de
atos autorizativos. Para as instituições de educação superior, o credenciamento e o
recredenciamento; para os cursos a serem oferecidos, a autorização, o reconhecimento e
a renovação do reconhecimento. Tais atos têm caráter temporário, conforme o art. 46,
da LDB, e o art. 10, § 3°, do Decreto n° 5.773/2006: “A autorização e o reconhecimento
de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão
prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de
avaliação”.
O curso de Direito faz parte do rol de cursos nos quais a concessão do ato
autorizativo pelo Ministério da Educação depende da manifestação prévia de outros
órgãos. Nos termos do § 2o, do art. 28, do Decreto n° 5.773/2006:
§ 2º A criação de cursos de graduação em direito e em medicina,
odontologia e psicologia, inclusive em universidades e centros
universitários, deverá ser submetida, respectivamente, à manifestação
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou do
Conselho Nacional de Saúde, previamente à autorização pelo
Ministério da Educação.

Há uma diretriz normativa e educacional que reconhece a necessidade de
aprimorar a qualidade da oferta do ensino jurídico. A formação dos profissionais da área
3

BUCCI, Maria Paula Dallari. O art. 209 da Constituição 20 anos depois: estratégias do poder executivo
para a efetivação da diretriz da qualidade da educação superior. Fórum administrativo: direito público,
Belo
Horizonte,
v.
9,
n.
105,
nov.
2009.
Disponível
em:
<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27995>. Acesso em: 13/03/2014.
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jurídica conta com relevância pública e demanda regulamentação, fiscalização e
controle do Poder Público. Por isso a norma educacional prevê a participação do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil nos processos de autorização dos
cursos de Direito.
O papel da OAB nesses processos é estipulado também na Lei nº
8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil. O Estatuto prevê como uma das missões da Ordem pugnar pelo aperfeiçoamento
da cultura e das instituições jurídicas, segundo o inciso I do art. 44, cabendo a ela
exercer o papel de aperfeiçoamento do ensino jurídico no país. Segundo a Lei, compete
também à OAB, por meio do seu Conselho Federal, colaborar com o aperfeiçoamento
dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos
competentes para criação e reconhecimento desses cursos, nos termos do art. 54, inciso
XV.
Nesse sentido, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
editou a Instrução Normativa nº 01/1998, na qual recomenda expressamente a adoção
de critérios específicos para a apreciação de pedidos de abertura de cursos jurídicos.
Consoante a referida Instrução Normativa, os seguintes dados serão considerados:
Art. 7º A CNEJ, ao receber os pedidos de autorização de cursos de
graduação em Direito, fará análise observando as orientações do
Relatório Final do Grupo de Trabalho MEC-OAB, da Resolução
CES/CNE nº 09/2004, do Decreto nº 5.773/2006 e da Portaria
Normativa nº 40/2007, além de considerar os seguintes dados, cuja
comprovação será de exclusiva responsabilidade da Instituição de
Ensino Superior interessada:
I - população do Município, indicada pelo IBGE - que não poderá ser
inferior a 100 mil habitantes -, levando-se em conta a proporção
máxima de 100 vagas iniciais anuais para cada 100 mil habitantes;
II - cursos de graduação em Direito existentes no Município, com as
respectivas vagas anuais;
III - órgãos ou entidades que possam absorver estagiários;
IV - qualificação do corpo docente, regime de trabalho e plano de
carreira e de capacitação;
V - qualidade da organização didático-pedagógica, incluindo ensino,
pesquisa, extensão, estágio e número máximo de alunos por turma;
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VI - infra-estrutura destinada ao curso, acervo bibliográfico
disponível (30% do total mínimo exigível) e plano de aquisição da
complementação bibliográfica mínima, além de instalações do
Núcleo de Prática Jurídica.

E foi no mesmo sentido das recomendações da Instrução Normativa nº
01/1998 da OAB que o Ministério da Educação instituiu Grupos de Trabalho cujos
relatórios culminaram na edição da Portaria MEC nº 147/2007 e na elaboração de novos
instrumentos de avaliação para fins de autorização e reconhecimento do curso de
direito.
E, de acordo com os requisitos específicos de tal Portaria, o
posicionamento do Ministério da Educação acerca da autorização de cursos de Direito
direciona-se para a aprovação de projetos que comprovem, efetivamente, padrão de
qualidade que demonstre excelência no ensino jurídico.
A avaliação da educação superior realiza-se no âmbito do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), nos termos do art. 58 e
seguintes do Decreto n° 5.773/2006, bem como da Lei n° 10.861/2004, e das Portarias
Normativas n° 01, 02 e 40/2007; 04 e 12/2008. Tal sistema compreende a avaliação
interna e externa das instituições de educação superior, a avaliação dos cursos de
graduação, e a avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes de cursos de
graduação. A renovação de qualquer ato autorizativo, seja de instituição
(recredenciamento) ou de curso (renovação de reconhecimento), é obrigatoriamente
condicionada à respectiva avaliação positiva.
A última função que compõe o tripé é a supervisão, que permite ao MEC
acompanhar, a qualquer tempo, tanto as instituições como os cursos, solicitando
informações e determinando as providências que entender necessárias para saneamento
das deficiências eventualmente detectadas. Essa atribuição foi disciplinada nos arts. 45 e
seguintes do Decreto nº 5.773/2006.
A iniciativa da supervisão, com as medidas de ajuste, consiste numa
abordagem inédita em relação às práticas anteriores, ao passo em que
serve, mais do que a aplicar medidas sancionatórias, para induzir a
melhoria efetiva da qualidade, com repercussões imediatas sobre a
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formação de pessoal de nível superior. A dinâmica combina poder de
constrição sobre a instituição e proteção dos interesses dos alunos
matriculados nos cursos. A função corretiva do Poder Público
prepondera, nesse ponto, sobre a atuação meramente punitiva.
Confere-se um sentido ativo à missão constitucional de fiscalização do
Poder Público, quando se alarga o espectro de sua atuação, do controle
prévio, baseado na análise de documentos, para referenciais de
controle posterior, extraídos da realidade acadêmica dos estudantes e
do ensino. A menção à qualidade deixa de ser apenas um requisito
hipotético e futuro para a entrada de uma instituição ou curso no
mercado educacional e passa a ser exigida e acompanhada nos cursos
em funcionamento.4

Nestes termos, o regular funcionamento de um curso superior depende de
ato autorizado do MEC, nos ditames do art. 10 do Decreto n° 5.773/2006. Após a
autorização, o curso deve ser reconhecido.

Segundo o art. 34 do Decreto, o

reconhecimento é condição necessária, juntamente com o registro, para a validade
nacional dos respectivos diplomas. O art. 35 dispõe que a instituição de ensino superior
deve protocolizar tal pedido no período entre a metade e setenta e cinco por cento do
prazo previsto para a integralização da carga horária do respectivo curso.
Tais funções são atualmente desenvolvidas, no âmbito do Ministério da
Educação, pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES),
nos termos do Decreto nº 7.690/2012:
Art. 26. À Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior compete:
I - planejar e coordenar o processo de formulação de políticas para a
regulação e supervisão da educação superior, em consonância com as
metas do PNE;
II - autorizar, reconhecer e renovar o reconhecimento de cursos de
graduação e sequenciais, presenciais e a distância;
III - exarar parecer nos processos de credenciamento e
recredenciamento de instituições de educação superior para as
modalidades presencial e a distância;
IV - supervisionar instituições de educação superior e cursos de
graduação e sequenciais, presenciais e a distância, com vistas ao
cumprimento da legislação educacional e à indução de melhorias dos
padrões de qualidade da educação superior, aplicando as penalidades
previstas na legislação;

4

BUCCI, Maria Paula Dallari. Op. Cit.
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V - estabelecer diretrizes e instrumentos para as ações de regulação e
supervisão da educação superior, presencial e a distância em
consonância com o ordenamento legal vigente;
VI - estabelecer diretrizes para a elaboração dos instrumentos de
avaliação de instituições e cursos de educação superior;
VII - gerenciar sistema público de informações cadastrais de
instituições e cursos de educação superior;
VIII - gerenciar sistema eletrônico de acompanhamento de processos
relacionados à regulação e supervisão de instituições e cursos de
educação superior;
IX - manter e atualizar o catálogo dos cursos superiores de tecnologia;
X - propor as ações de concepção e atualização dos referenciais e das
diretrizes curriculares dos cursos superiores de graduação;
XI - propor referenciais de qualidade para a educação a distância,
considerando as diretrizes curriculares da educação superior e as
diversas tecnologias de informação e comunicação;
XII - articular-se, em sua área de atuação, com instituições nacionais,
estrangeiras e internacionais, mediante ações de cooperação
institucional, técnica e financeira bilateral e multilateral; e
XIII - gerenciar, planejar, coordenar e executar as ações referentes à
concessão dos certificados das entidades beneficentes de assistência
social da área de educação, e decidir sobre a certificação.
XII - articular-se, em sua área de atuação, com instituições nacionais,
estrangeiras e internacionais, mediante ações de cooperação
institucional, técnica e financeira bilateral e multilateral; (Redação
dada pelo Decreto nº 8.066, de 2013 - vigência)
XIII - gerenciar, planejar, coordenar e executar as ações referentes à
concessão dos certificados das entidades beneficentes de assistência
social da área de educação, e decidir sobre a certificação; e (Redação
dada pelo Decreto nº 8.066, de 2013 - vigência)
XIV - gerenciar, planejar, coordenar, executar e monitorar ações
referentes a processos de chamamento público para credenciamento de
instituições de educação superior privadas e para autorização de
funcionamento de cursos em áreas estratégicas, considerando as
necessidades do desenvolvimento do País e a inovação
tecnológica. (Incluído pelo Decreto nº 8.066, de 2013 - vigência).

No tocante à avaliação, cumpre ainda destacar que a Constituição Federal
determina, no inciso VII do art. 206, que o ensino será ministrado tendo por base, entre
outros, o princípio da garantia de padrão de qualidade. Complementarmente, a fim de
viabilizar e assegurar a efetividade deste princípio, em seu art. 209, inciso II, autoriza o
Poder Público a avaliar a qualidade do ensino.
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Para efetivar tal princípio, foi instituído, pela Lei nº 10.861, de 14 de
abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que
tem por objetivo assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação
superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, com
vistas, entre outras finalidades, à melhoria da qualidade da educação superior.
Cumpre observar que, de acordo com o parágrafo único do art. 2º da Lei
nº 10.861/2004, os resultados daí advindos constituirão referencial básico dos processos
de regulação e supervisão da educação superior, neles compreendidos o credenciamento
e a renovação de credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, o
reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação.
O SINAES, estabelecido pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, e
regulamentado pela Portaria MEC n° 2.501, de 9 de julho de 2004, tem por finalidade
ampla a melhoria da qualidade da educação superior por meio de avaliações em três
dimensões: institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes.
Nesse sentido, o SINAES aponta para o rompimento da visão
fragmentada da avaliação. De fato, “os três componentes do SINAES (avaliação
institucional, avaliação de cursos e avaliação de desempenho dos estudantes) dialogam
entre si; a avaliação se tornou a base da regulação, em um desenho institucional que
criou um marco regulatório coerente, assegurando ao Poder Público maior capacidade,
inclusive do ponto de vista jurídico, de supervisão sobre o sistema federal de educação
superior, o que abre às boas instituições condições de construir sua reputação e
conquistar autonomia”. (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, MEC,
2007, p.31)
Os instrumentos que subsidiam a produção de indicadores de qualidade e
os processos de avaliação de cursos desenvolvidos pelo INEP são o Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE) e as avaliações in loco realizadas pelas comissões
de especialistas.
No âmbito do SINAES e da regulação dos cursos de graduação no País,
prevê-se que os cursos sejam avaliados periodicamente. Assim, os cursos de educação
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superior passam por três tipos de avaliação: para autorização, para reconhecimento e
para renovação de reconhecimento.
Para autorização: essa avaliação é feita quando uma instituição pede
autorização ao MEC para abrir um curso. Ela é feita por dois
avaliadores, sorteados entre os cadastrados no Banco Nacional de
Avaliadores (BASis). Os avaliadores seguem parâmetros de um
documento próprio que orienta as visitas, os instrumentos para
avaliação in loco. São avaliadas as três dimensões do curso quanto à
adequação ao projeto proposto: a organização didático-pedagógica; o
corpo docente e técnico-administrativo e as instalações físicas.
Para reconhecimento: quando a primeira turma do curso novo entra
na segunda metade do curso, a instituição deve solicitar seu
reconhecimento. É feita, então, uma segunda avaliação para verificar
se foi cumprido o projeto apresentado para autorização. Essa
avaliação também é feita segundo instrumento próprio, por comissão
de dois avaliadores do BASis, por dois dias. São avaliados a
organização didático-pedagógica, o corpo docente, discente, técnicoadministrativo e as instalações físicas.
Para renovação de reconhecimento: essa avaliação é feita de
acordo com o Ciclo do SINAES, ou seja, a cada três anos. É
calculado o Conceito Preliminar do Curso (CPC) e aqueles cursos
que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 serão avaliados in loco por
dois avaliadores ao longo de dois dias. Os cursos com conceito 3 e 4
receberão visitas apenas se solicitarem.

O SINAES possui uma série de instrumentos complementares: autoavaliação, avaliação externa, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE), Avaliação dos cursos de graduação e instrumentos de informação (Censo e
Cadastro). Os resultados das avaliações possibilitam traçar um panorama da qualidade
dos cursos e instituições de educação superior no País.
Os processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela
Comissão

Nacional

de

Avaliação

da

Educação

Superior

(CONAES).

A

operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), cabendo a este Instituto decidir sobre
agendamento de avaliações de cursos, levando-se em conta as necessidades e a
conveniência de tal avaliação.
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No que toca à avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de
graduação, cabe ressaltar que, nos termos dos artigos 5º e 8º da referida Lei c/c o art. 24
da Portaria MEC nº 2.051/2004, esta foi realizada pelo INEP, sob a orientação da
CONAES, mediante a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE), que se destina a aferir o desempenho dos discentes em relação aos conteúdos
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação,
suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do
conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito
específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do
conhecimento.
O ENADE possibilita calcular a diferença entre a nota obtida pelo
concluinte e a nota que seria esperada (baseada na nota de ingresso). Essa medida é
dada pelo Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD).
Dessa forma, o IDD acrescenta mais algumas informações ao resultado do ENADE e
permite realizar a comparação do desempenho do estudante quando do ingresso e da
conclusão do curso.
Por fim, as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Direito foram
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação pela Resolução CNE/CES nº 9, de
29 de setembro de 2004. Dispõe, em seu art. 2º, que a organização do Curso de
Graduação em Direito, observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais se expressa
através do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e
habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades
complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de curso como componente
curricular obrigatório do curso, o regime acadêmico de oferta, a duração do curso, sem
prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico.
Estabelece ainda que o curso de graduação em Direito deverá assegurar,
no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de
análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação,
interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura
reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem
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autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da
justiça e do desenvolvimento da cidadania.
A Resolução enumera também as habilidades e competências, os eixos de
formação presentes do Projeto Político-Pedagógico, e estabelece regras para o estágio
supervisionado e para as atividades complementares.
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IV – DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DOS
CURSOS DE DIREITO

IV.I -

A CRISE DO ENSINO JURÍDICO E ALGUMAS

PREMISSAS INICIAIS
O debate institucional, político e normativo sobre a reforma do ensino
jurídico tem a marca da urgência, especialmente quando se observa (a) a expansão da
base de oferta de vagas de bacharelado nos cursos de Direito; (b) a assimetria entre o
número de egressos e o número dos que conseguem preencher os requisitos mínimos
para o exercício profissional na maior parte das carreiras jurídicas, o que implica 2
caminhos quase que inevitáveis – a submissão ao Exame de Ordem ou a um concurso
público; (c) a sensação generalizada de que há uma deficiência de formação nos
egressos dos cursos jurídicos, o que se traduziria nos baixos resultados alcançados nos
exames profissionais ou de ingresso em carreiras de Estado, ou pela aparente
inadequação dos currículos oficiais às necessidades de um mercado de trabalho que se
modifica e exige novas habilidades e competências em ciclos cada vez mais curtos.
É preciso, no entanto, iniciar qualquer discussão (institucional, política e
normativa, reitere-se) sobre o ensino jurídico e sua reforma tomando-se como balizas
três premissas iniciais (A, B e C):
(A) A primeira delas consiste na existência de uma retórica sobre a crise
do ensino jurídico, que não é atual, mas se apresenta, com muitos elementos comuns e
reproduzidos de tempos em tempos, desde o século XIX. Não é preciso esquecer que
essa “crise” vem sendo anunciada ou denunciada, não apenas no Brasil, mas em vários
países do mundo. A leitura do livro Viagem ao Harz, de Heinrich Heine, o grande poeta
alemão do Oitocentos, é reveladora dessa crítica atemporal do que é oferecido pelos
cursos de Direito a seus alunos e, indiretamente, à sociedade. Nesse livro, percebe-se o
porquê de Heine ter abandonado o curso antes de sua conclusão, tangido por suas
mazelas. Teixeira de Freitas, o maior privatista brasileiro do século XIX, trocou de
faculdade 2 vezes, ao longo de curso, que se iniciou em Olinda, passou por São Paulo e
terminou em Olinda. O ensino jurídico na Faculdade do Largo São Francisco
determinou sua transferência para a Faculdade do Norte do Império, tendo sido ele
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quase reprovado por seus docentes em São Paulo e, paradoxalmente, aprovado com
notas máximas em Pernambuco.
O texto a seguir reproduzido expõe os problemas do ensino jurídico e
denuncia sua crise, em termos que se poderia encontrar nos principais estudos sobre o
tema publicados nos últimos 10 anos:
“A incapacidade da classe dirigente para criar, assimilar, executar e adaptar as técnicas
necessárias ao controle do meio físico e do meio social, já permitiu que se iniciasse
entre nós, sobretudo nos centros urbanos e nas regiões mais adiantadas, onde a pressão
dos problemas irresolvidos se faz sentir com maior intensidade, o processo de secessão
da classe dirigida, a qual se está separando ràpidamente da antiga classe dirigente e
apresentando a inevitável reação demagógica, que acompanha o colapso da liderança.
(...)É certo que na perda de poder criador da sociedade, a Universidade tem a confessar
grandes culpas. Se há problemas novos sem solução técnica adequada; se há problemas
antigos, anteriormente resolvidos, cujas soluções se tornaram obsoletas sem serem
oportunamente substituídas; se apareceram novas técnicas, que o nosso meio não
aprendeu e assimilou; em grande parte isso se deve ao alheamento e à burocratização
estéril das nossas escolas, que passaram a ser meros centros de transmissão de
conhecimentos tradicionais, desertando o debate dos problemas vivos, o exame das
questões permanentes ou momentâneas de que depende a expansão, e mesmo a
existência da comunidade. (...)Temos vivido dentro e fora das escolas outros debates
sobre esse tema, que se saldam por amargas recriminações. Queixam-se os professores
do desinteresse dos estudantes, ouvintes apressados de aulas, que se limitam a
compulsar nas últimas semanas do período letivo as apostilas mal compiladas, para uma
prova escrita de valor puramente burocrático, muitas vezes fraudada em sua execução.
Queixam-se os alunos dos professores, da indiferença de um da impontualidade de
outro, das excentricidades de um terceiro, das exigências descabidas de um quarto, e
assim por diante. (...)Temos vivido dentro e fora das escolas outros debates sobre esse
tema, que se saldam por amargas recriminações. Queixam-se os professores do
desinteresse dos estudantes, ouvintes apressados de aulas, que se limitam a compulsar
nas últimas semanas do período letivo as apostilas mal compiladas, para uma prova
escrita de valor puramente burocrático, muitas vezes fraudada em sua execução.
Queixam-se os alunos dos professores, da indiferença de um da impontualidade de
outro, das excentricidades de um terceiro, das exigências descabidas de um quarto, e
assim por diante”.
Essas palavras, que parecem refletir com absoluta fidelidade o quadro
atual do ensino universitário, em geral, e do ensino jurídico, em particular, no Brasil, e
não apenas neste país, foram escritas em 1955. Seu autor chama-se Francisco
Clementino de San Tiago Dantas, e ele as proferiu na aula magna inaugural das
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atividades docentes da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil
daquele ano.5
Se tais pensamentos fossem enunciados em 2014, ainda que por alguém
com menor autoridade intelectual do que San Tiago Dantas, elas não poderiam ser
consideradas como incompatíveis com a realidade contemporânea do ensino jurídico.
Antes que se passe ao reverencialismo cerimonioso com que, muita vez, se idealiza a
contribuição de grandes juristas do passado, é fundamental admitir que esse discurso
sobre a crise do ensino jurídico no Brasil é recorrente e encontra-se patenteado em
contribuições de autores contemporâneos a San Tiago Dantas, ao exemplo do texto de
Orlando Gomes intitulado “A evolução do direito privado e o atraso da técnica
jurídica”, também de 1955, conquanto o autor haja dilatado o campo de suas críticas
para a decadência dogmática dessa província jurídica.6
Parece haver uma espécie de uso retórico da ideia de “crise do ensino
jurídico”, para além da mera observação empírica de sua ocorrência. Tanto é assim que
essa frase é recorrente como título de diversas publicações há várias décadas. Com
maior ou menor extensão, cuida-se de escrever sobre a) “visão holística : crise do ensino
jurídico dentro de uma perspectiva de superação”7; b) “crise do ensino jurídico
brasileiro”;8 c) “crise do ensino jurídico e a proliferação de cursos de direito no Brasil:
por uma educação de qualidade”;9 d) “crise do ensino jurídico no Brasil: fatores que
contribuem para a crise do ensino jurídico e os caminhos para sua solução”.10
Em levantamento da literatura sobre esse tema na RVBI do Senado
Federal, é possível encontrar mais de 30 livros, capítulos de livros e artigos sobre a crise
5
Sua íntegra está publicada em: DANTAS, San. A educação juridica e a crise brasileira. São Paulo
:Revista dos Tribunais, 1955.
6
GOMES, Orlando. A evolução do direito privado e o atraso da técnica jurídica (1955). Revista direito
GV, v. 1, n. 1, p. 121-134, maio 2005.
7
OLIVEIRA, Verônica Sabina Dias de. Visão holística: crise do ensino jurídico dentro de uma
perspectiva de superação. Informativo jurídico Consulex, v. 25, n. 45, p. 18-20, 7 nov. 2011.
8
SOARES, Fernanda Heloísa Macedo; MASSINE, Maiara Cristina Lima. Crise do ensino jurídico
brasileiro. Argumenta: Revista do curso de mestrado em ciência jurídica da Fundinopi, n. 12, p. 57-74,
jan./jun. 2010.
9
FERREIRA, Caio Roberto Mendes. Crise do ensino jurídico e a proliferação de cursos de direito no
Brasil [recurso eletrônico] : por uma educação de qualidade. Revista do Tribunal Regional do
Trabalho da 13. Região [recurso eletrônico], v. 16, n. 1, p. 307-325 2009.
10
MEDRADO, Elizon de Sousa. Crise do ensino jurídico no Brasil : fatores que contribuem para a crise
do ensino jurídico e os caminhos para sua solução. Revista do Ministério Público do Estado do
Maranhão : juris itinera, n. 14, p. 71-83, jan./dez. 2007.
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do ensino jurídico, compreendendo uma série histórica que se inicia em 1955 e vai até
2012.
Para que se não limite o exame aqui levado a efeito apenas ao Brasil,
veja-se que António Manuel Hespanha acaba de publicar um artigo com o título “A
revolução neoliberal e a subversão do ‘modelo jurídico’ crise, direito e argumentação
jurídica”. Nesse texto, além de diversas questões suscitadas sobre o impacto da crise
econômica europeia sobre o Direito como Ciência e como Técnica, António Manuel
Hespanha analisa os efeitos desse trágico momento no cenário europeu sobre as
instituições universitárias e as carreiras jurídicas portuguesas, assinalando a
transferência de prestígio de carreiras voltadas para o interesse público em detrimento
da chamada “advocacia de negócios”. 11
Esse consenso sobre uma crise do ensino jurídico precisa sair da retórica
e deve ser examinado sob a óptica de estudos empíricos, a fim de que se identifiquem as
causas e os efeitos, até para que se não denominem efeitos de causas e causas de efeitos.
Há a necessidade imperativa e urgente de que se façam investigações de caráter
continuado, de caráter oficial ou sob a direção de órgãos estatais, disponíveis em meio
eletrônico, capazes de fornecer elementos objetivos para as autoridades educacionais
brasileiras, os dirigentes de instituições de ensino superior, os docentes e os discentes. A
repetição de um discurso sobre a crise do ensino do Direito, com os mesmos
argumentos utilizados na década de 1950 para uma realidade dos anos 2010 é algo que,
no mínimo, deveria despertar curiosidade, quando não um sério questionamento
social.12
Algumas iniciativas começam a se efetivar nesse campo, ao exemplo da
ampla pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense e pela Fundação
Getúlio Vargas (Rio de Janeiro), a pedido do Ministério da Justiça, sobre a realidade
11
HESPANHA, Antonio Manoel. A revolução neoliberal e a subversão do ‘modelo jurídico’ crise, direito
e argumentação jurídica. Revista dos Tribunais, v. 929, p. 213, mar. 2013.
12
"O Brasil foi um dos primeiros países a enfrentar, por meio da Ordem dos Advogados do Brasil e do
Ministério da Educação, a necessidade de definição de políticas e parâmetros concretos que
possibilitassem reformas estruturais na educação jurídica. A década dos 1990 estabeleceu as grandes
vertentes destas medidas, como a avaliação dos cursos de graduação, tendo como objetivo vincula-los a
critérios de qualidade socialmente referenciados". FELIX, Loussia Penha Musse. Da Reinvenção do
Ensino Jurídico-Considerações sobre a Primeira Década. OAB Recomenda - Um Retrato dos Cursos
Jurídicos. Ordem dos Advogados do Brasil. p.23-59, 2001.
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dos concursos públicos, cujos índices de reprovação são um dos fortes argumentos que
se utiliza para defender a tese da crise do ensino jurídico. Outra pesquisa, da Fundação
Getúlio Vargas (São Paulo), publicada em 2013, apresentou o perfil do docente jurídico
brasileiro. O coordenador da área de Direito da CAPES, Martônio Mont’Alverne
Barreto Lima, publicou em 2013 um dossiê sobre os cursos de pós-graduação no Brasil
e o problema dos cursos intensivos de pós-graduação no exterior, com ênfase no caso da
Argentina, que hoje possui mais brasileiros cursando pós-graduação em suas
universidades do que em todo o território nacional.13
Esses são apenas alguns exemplos de pesquisas de caráter qualitativoquantitativo que merecem ser examinados, divulgados e ampliados no âmbito dos
órgãos governamentais e das universidades públicas e privadas, a fim de que se passe a
uma nova etapa da discussão sobre o ensino jurídico no Brasil.
(B) A segunda premissa que deve balizar o debate sobre o ensino jurídico
no Brasil contemporâneo é o reconhecimento de que há uma tensão entre a ampliação
do acesso ao ensino superior e a manutenção da qualidade dos cursos. Este é um
problema que ultrapassa as barreiras do Direito e perpassa a grande maioria das
licenciaturas, dos bacharelados e dos cursos de terceiro grau no País. Não é possível
esquecer que o Brasil ainda possui um dos mais baixos índices de escolaridade na
graduação, especialmente em termos relativos. Se for ampliado esse recorte, ter-se-á que
existe uma correlação entre a baixa escolaridade e a baixa renda, para não se falar de
outras questões como o acesso ligado à questão étnica e de gênero, embora estes dois
últimos indicadores, na maior parte dos casos, se contenham no primeiro.
A ampliação sistêmica da oferta de vagas nos cursos superiores no Brasil,
ocorrida nos anos 1990, deu-se em larga medida nas universidades privadas. Na última
década, tem-se assistido a um processo (salutar) de expansão da oferta de vagas no
ensino superior público, por meio do aumento ou da criação de universidades federais.
Some-se a isso um programa de financiamento mais eficiente para os que cursam

13

VARELLA, Marcelo Dias; LIMA, Martonio Mont’alverne Barreto. Políticas de revalidação de
diplomas de pós-graduação em direito no Brasil: dificuldades e desafios para o sistema brasileiro. Revista
Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 2, n. 1, p. 143-161, jan./jun. 2012. p.151.
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instituições privadas e, por meio de renúncias fiscais e mecanismos similares, têm seus
estudos custeados indiretamente pela sociedade.
É evidente que essa expansão do ensino superior não veio acompanhada
da melhoria do ensino fundamental e médio, ao menos na velocidade e com a eficácia
que se poderia esperar, de molde a que se impedissem os problemas relacionados ao
acesso à universidade por pessoas que não tiveram boa formação de base.
Atualmente, nenhum segmento político ou institucional ousaria
publicamente se manifestar pela criação de óbices ao acesso dessas pessoas ao ensino
superior. Trata-se de um efeito indireto de políticas públicas que se prolongam há quase
20 anos e que podem ser criticadas ou discutidas quanto aos seus acertos ou seu
exagero, bem assim sobre quais os pressupostos ideológicos que as regeram. Não há
como negar, porém, seu caráter de inclusão social e seu efeito na mobilidade de classe
no Brasil. Esses dois fatores, tomados de per si, são positivos. Importa agora, no
entanto, reconhecer a existência desse elemento em qualquer política pública sobre
educação no Brasil.
(C) Como exposto, a questão da crise do ensino jurídico precisa
urgentemente de contributos empíricos de qualidade e fundados em uma metodologia
séria. Em paralelo, há um dado incontestável em qualquer projeto de alteração
normativa no ensino superior brasileiro, que é a presença de milhares de novos alunos
no sistema educacional superior (algo impensável há 20 anos). Não se pode negar que
se formou um exército de bacharéis que não conseguem ultrapassar os exames de acesso
ao exercício profissional nas áreas privada e pública.
Essa assimetria entre o número de egressos e o número dos que estão
aptos a ingressar nos mais importantes segmentos do mercado profissional é um dado
objetivo, cujas causas foram referidas parcialmente nas letras “A” e “B”. E, acima de
tudo, é um elemento que demanda a atenção dos agentes regulatórios, dos entes
regulados, dos docentes, dos discentes e das associações de classe.
Esse elemento objetivo é alarmante sob diversos aspectos: a) cria um
grave problema social, que consiste na existência de centenas de milhares de cidadãos
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portadores de um título de bacharel em Direito, mas sem que esse diploma corresponda
à efetiva capacidade de desempenhar funções profissionais; b) desmoraliza o sistema de
ensino superior na área do Direito, pondo em xeque a capacidade dos agentes
reguladores de autorizar e fiscalizar o funcionamento de instituições de ensino superior;
c) estabelece uma fonte permanente de atrito entre os egressos e os órgãos e entidades
encarregados de selecionar esses bacharéis.
Como terceira premissa, portanto, há o problema objetivo da tensão entre
o modelo de ensino superior expandido, que se construiu a partir dos anos 1990, e a
capacidade do sistema atual de prover um ensino adequado para esse novo perfil de
estudante de Direito.
Essa tensão parece ter substituído os antigos problemas retóricos e hoje
se apresenta como o principal ponto de estrangulamento e de crítica do modelo
existente.
Note-se que as sucessivas mudanças nas diretrizes curriculares nacionais,
se observada a série histórica de marcos normativos no setor, não foram capazes de
diminuir os problemas no ensino jurídico. Se antes havia um discurso mais retórico e
pautado em percepções subjetivas, quando não em preocupações de caráter elitista, temse agora um problema objetivo, aferível quantitativamente, ainda que de modo parcial, e
com a necessidade da realização de investigações empíricas sobre os pontos centrais do
ensino jurídico.

IV.II

–

AS

DIRETRIZES

CURRICULARES

NACIONAIS:

TÓPICOS PARA UMA REFORMA DO MARCO NORMATIVO
ATUAL

(i) As Diretrizes Curriculares Nacionais e a Questão do Estágio
Curricular Supervisionado:
O estágio curricular supervisionado foi um dos temas que mais despertou
polêmica durante os trabalhos da Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória
do Ensino Jurídico. Na sessão extraordinária ocorrida na Faculdade de Direito da
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Universidade de São Paulo, o Professor Celso Fernandes Campilongo (USP), em sua
exposição, defendeu o estágio como instrumento essencial para a eficácia do processo
de ensino-aprendizagem, ao passo em que foi contraditado pelo Professor Eduardo
César Silveira Vita Marchi (USP), para quem a experiência das nações europeias mais
avançadas no ensino jurídico (Itália e Alemanha) não contempla o estágio como
componente obrigatório da formação discente.
Por outro lado, em depoimento à Câmara Consultiva Temática de Política
Regulatória do Ensino Jurídico, em sessão ordinária ocorrida em Brasília, o Professor
Ignacio Poveda (USP) relatou sua experiência na direção da Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto (USP), com ênfase na questão do estágio curricular supervisionado. Em
suas palavras, a questão central é a oferta de oportunidades de estágio dotadas de
acompanhamento e de fiscalização das instituições envolvidas, o que asseguraria o êxito
desse instrumento de formação. Além disso, segundo a experiência da unidade de
Ribeirão Preto, que é hoje um dos cursos com melhores índices nos indicadores oficiais,
o estágio deve ser antecedido de uma formação teórica mínima, de modo a que o aluno
não prejudique sua formação de base.
Nas audiências públicas da Ordem dos Advogados do Brasil, o problema
da deficiência na formação prático-profissional ocupou posição de centralidade nas
manifestações dos participantes desses encontros, o que resultou na inclusão de
proposta para a ampliação significativa da carga horária dedicada ao estágio curricular
supervisionado em uma proposta de reforma das Diretrizes Curriculares Nacionais.
Foram apresentados alguns exemplos da experiência do Escritório
Modelo Dom Paulo Evaristo Arns, da Faculdade de Direito da PUC-SP, em que as
atividades de gestão de contencioso coletivo (direito à moradia, rádios comunitárias,
imigrantes), contencioso cível e penal individual e a utilização de mecanismos
consensuais de solução de conflito, tanto na modalidade individual quanto coletiva são
pensados e utilizados com a participação dos discentes e docentes de modo coordenado.
Ressaltou a importância dessas experiências para uma formação humanista consciente
de novos profissionais para todas as áreas do Direito.
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Como resultado das discussões e da avaliação da eficácia do modelo
atual de estágio curricular supervisionado, são oferecidas as seguintes sugestões à
regulação desse importante elemento de formação do estudante de Direito:
(A) O Projeto Pedagógico do Curso – PPC deverá conter tópico
exclusivo para o estágio curricular supervisionado, levando em consideração:
1. A inclusão, no conceito de prática profissional, dos meios de solução
consensual dos conflitos, especificamente a mediação e a arbitragem,
como instrumento de disseminação de uma nova mentalidade dos futuros
bacharéis em Direito, para além das técnicas tradicionais de pacificação
social, de caráter extrajudicial e judicial.
2. A conjugação dos elementos de aprendizagem e de experiência
técnico-profissional com a responsabilidade social do estudante, como o
envolvimento em atividades de assessoria e de assistência aos grupos
sociais vulneráveis, aos necessitados e à sociedade civil.
3. A assimilação na prática profissional das tutelas coletivas, com
idêntico fim de promover uma mudança de cultura no manejo dos
instrumentos de acesso à jurisdição.
A ênfase nos meios consensuais de solução de conflitos foi defendida
pela representação do Ministério da Justiça na Câmara Consultiva Temática de Política
Regulatória do Ensino Jurídico, não apenas em manifestações orais durante os trabalhos
da Câmara Consultiva, mas também por meio de relatórios escritos.
(B) O estágio curricular supervisionado deve ser considerado como
componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação de: (i) desempenhos
profissionais desejados; (ii) habilidades e competências do curso que se pretendam que
o aluno venha a adquirir.
(C) O estágio curricular supervisionado deverá estar estruturado e
operacionalizado de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo conselho
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competente. O estágio deve contemplar convênios com outras entidades ou instituições
e escritórios de advocacia; participação em serviços de assistência judiciária
implantados na instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da
Defensoria Pública ou ainda em departamentos jurídicos oficiais.
(D) Deve-se estimular a criação de escritórios ou departamentos
jurídicos, com finalidade de estágio e de prática profissional, vinculados aos Centros e
Diretórios Acadêmicos.
(F) As atividades de estágio supervisionado devem ser objeto de
acompanhamento pela instituição de ensino superior, acompanhamento esse que deve
ser feito de modo particularizado, em que se analise o desempenho minucioso de cada
aluno, que deverá ser supervisionada externamente pelo Ministério da Educação.
(G) Deve-se prever a celebração de convênios com Escolas Superiores da
Advocacia, da Magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de outras
instituições para a realização de estágio curricular supervisionado.
(H) O descumprimento das diretrizes relativas ao estágio supervisionado
deverá ser objeto de peso diferenciado nos instrumentos de avaliação, com sanções
específicas.
(I) O período em que o discente estiver a desenvolver atividades de
estágio supervisionado deve ser voltado para uma experiência em que se fomente e
implemente uma visão humanista do exercício das profissões jurídicas de modo a
concretizar o objetivo da formação de profissionais certos de seu espaço e papel em uma
sociedade desigual e que precisa de transformações, nos termos do artigo 3º da
Constituição Federal.

(ii) As Diretrizes Curriculares Nacionais e o Trabalho de Conclusão de
Curso:
A elaboração dos trabalhos de conclusão de curso é uma inovação das
atuais diretrizes curriculares nacionais. É inegável a existência de fundadas e
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respeitáveis críticas no sentido de que esses trabalhos terminaram por se converter em
um procedimento de pouca expressividade na formação do egresso, muitas vezes
assumindo contornos de um mero requisito de passagem, com pouca fiscalização de
conteúdo e baixa eficácia na formação do aluno de Direito. A esse propósito, o
Professor Eduardo Tomasevicius (USP), em memorial encaminhado à Câmara
Consultiva Temática de Política Regulatória do Ensino Jurídico, assim se expressou:
“Minha sugestão sobre a monografia de fim de curso: é outra ficção achar que teremos
700 mil monografias de fim de curso de qualidade em cinco anos! Haja criatividade e
competência! É óbvio que, em geral, os trabalhos são ruins, copiados da internet, feitos
por quem mal consegue escrever um texto científico – afinal, os alunos estão
acostumados a responder provas e não, a fazer trabalhos finais em cada disciplina
cursada. Deve-se considerar que apenas parte dos alunos tem vocação para a pesquisa
individual em bibliotecas. Esses devem fazer uma monografia nos moldes atuais. Já
outros alunos, que não têm tanta vocação para

a pesquisa, mas que são bons

comunicadores, pessoas que gostam do contato com gente, deveriam executar um
projeto de extensão universitária na área da cidadania. Isso também requer análise da
realidade social brasileira, pesquisa, coleta de dados, trabalho em equipe, elaboração de
texto sobre a execução do projeto. Penso que a execução de projetos de extensão
universitária seria muito mais útil à sociedade do que milhares de monografias inúteis,
feitas só para a obtenção do diploma. Ademais, atender-se-iam as exigências de ensino,
pesquisa e extensão exigidas das universidades”.14
Durante as discussões no âmbito da Câmara Consultiva Temática de
Política Regulatória do Ensino Jurídico prevaleceu, após intensa troca de argumentação,
a tese da obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso. A tanto se salientou que o
formato monográfico não poderá ser a única modalidade de sua execução. Dessa forma,
evidenciou-se o reconhecimento de que a introdução do trabalho de conclusão de curso
no Direito causou o positivo efeito de levar o aluno a manter contato com o
desenvolvimento de um trabalho científico, como uma pequena monografia ou um
artigo jurídico.

14
TOMASECIVIUS, Eduardo. Considerações e sugestões sobre a proposta de reforma do marco
regulatório do ensino do direito no Brasil. São Paulo, p.1-9, 21 de novembro de 2013. p. 8.
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O aprimoramento do modelo atual pode compreender a possibilidade de
realização de um trabalho de caráter social como sucedâneo de um texto escrito, o que
pode compreender: (i) um estudo de caso; (ii) uma atividade jurídica de cunho social em
comunidades carentes ou a (iii) elaboração de textos jurídicos para leigos (cartilhas,
manuais de Direitos para consumidores, idosos, crianças, jovens e adolescentes).

(iii) As Diretrizes Curriculares Nacionais e o modelo de ensinoaprendizagem - A questão do ENADE:
Um dos pontos mais debatidos nas discussões sobre a reforma do marco
regulatório no âmbito específico das diretrizes curriculares nacionais foi o relativo ao
estímulo a ser conferido às novas técnicas de ensino-aprendizagem, como a utilização
de métodos alternativos e inovadores.
Nas reuniões ordinárias da Câmara Consultiva Temática de Política
Regulatória do Ensino Jurídico, a representação da ABEDi, na pessoa do Professor
Otavio Luiz Rodrigues Junior (USP), levantou a questão de se adotar o modelo alemão
do Segundo Exame de Estado. Em depoimento à Câmara Consultiva, na sessão
extraordinária realizada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o
Professor Ingo Wolfgang Sarlet (PUC-RS) também expôs sobre as características, as
vantagens e as desvantagens do modelo alemão.
A adoção de um modelo que retire das avaliações aplicadas nos cursos de
Direito a função de definir a qualidade do desempenho do aluno deveria ser encarada
com maior relevo pelos estudiosos do problema do ensino jurídico no Brasil. A Câmara
Consultiva Temática de Política Regulatória do Ensino Jurídico, por maioria, no
entanto, compreendeu que não seria adequado experimentar um modelo com essas
características, pois o Exame de Estado na Alemanha não é aplicado aos bacharéis em
direito. Além disso, na Alemanha os bacharéis em direito têm apenas duas
oportunidades para fazer o exame específico equivalente ao Exame de Ordem, quando
aqui não existe esta limitação. Portanto, a diversidade cultural entre os dois países não
permite a simples importação do referido modelo. 15
15
Deve-se registrar que essa preocupação com o modelo atual, que permite a existência de atritos entre
professores e discentes, os últimos em busca de melhores notas, ainda que com desempenho não
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Outro ponto no qual a Câmara Consultiva Temática de Política
Regulatória do Ensino Jurídico manteve acesa discussão esteve nos métodos de
avaliação dos estudantes de Direito, e na necessidade de uma revisão dos modelos de
prova e do tipo de conhecimento que é valorizado nesses processos. Em boa parte das
sessões, foram citados textos e colunas do Professor Lenio Luiz Streck (Unisinos), que
foi convidado para participar das sessões da Câmara Consultiva, mas, por justificativa
previamente oferecida, não se pôde fazer presente.
Considerados os resultados das discussões e os contributos apresentados,
deve-se ficar com proposições consensuais no âmbito da Câmara Consultiva Temática,
as quais são resumidas nos itens seguintes:
(A) No Brasil, é fundamental o estímulo ao desenvolvimento de novos
métodos de ensino aprendizagem, o que deve ser consignado na resolução que
modificará as DCN’s. A experiência alemã pode ser considerada como um importante
marco para essa alteração.
compatível, está presente em contribuições escritas ofertadas à Câmara Consultiva Temática de Política
Regulatória do Ensino Jurídico. Exemplo disso foi a comunicação dirigida à Câmara Consultiva Temática
pelo professor Antonio Gidi (Universidade do Texas), na qual ele defendeu a criação de um modelo de
avaliação baseado na “nota em curva”. Reproduzem-se suas contribuições na parte essencial: “Os alunos
não se preocupam em estudar porque as notas não têm valor algum na busca por emprego. Cada
professor dá as notas que quer: há os professores ‘fáceis’, que dão nota boa e não forçam a estudar e os
professores ‘puxados’, que são duros na nota e exigem estudo. As turmas dos professores ‘fáceis’ são
lotadas, mas ninguém quer se matricular na turma dos professores ‘difíceis’. Exatamente porque as notas
não têm valor nenhum, os empregadores não dão nenhuma atenção às notas no momento da contratação
de um advogado recém formado. Esse é o círculo vicioso que existe atualmente em nosso país. Todavia,
para que sejam criados centros de excelência no ensino jurídico brasileiro, não basta simplesmente
buscar a avaliação das faculdades de direito. É preciso avaliar corretamente também o aluno e incentiválo a estudar. so avaliar corretamente também o aluno e incentivá-lo a estudar. Daí a minha proposta de
criar um sistema de nota em curva, bem distribuída entre os alunos. Por exemplo, em um sistema de
curva, todos os professores deverão dar as notas de acordo com o critério abaixo:
Nota 10 para 5% dos alunos da classe
Nota 9,5 para 10% dos alunos
Nota 9 para 15% dos alunos
Nota 8,5 para 25% dos alunos
Nota 8 para 25% dos alunos
Nota 7,5 para 15% dos alunos
Nota 7 para 10% dos alunos
Nota 6,5 para 5% dos alunos
Este é só um exemplo. Claro que cada faculdade poderá criar sua própria curva, desde que ela seja bem
definida e explicada no histórico escolar. Esse sistema cria um círculo virtuoso. Os alunos, sabendo que
não existem professores ‘fáceis’ e professores ‘difíceis’, escolherão os melhores professores. Não
somente aprenderão mais, como terão incentivo para estudar e obter notas altas. Com um sistema
estabelecido de notas, os empregadores passarão a confiar nos critérios de avaliação das faculdades e
passarão a contratar advogados com base nas notas obtidas (e não mais em critérios outros, ilegítimos ou
pouco confiáveis)”.
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(B) Outra mudança necessária, considerando que não dispomos de
condições para a implantação de um exame de Estado no Brasil, é a redução da
periodicidade atual de realização do ENADE de trienal para anual.

(iv) As Diretrizes Curriculares Nacionais e os conteúdos curriculares
mínimos:
O debate sobre a reforma das DCN’s abriu margem para diversas
sugestões no sentido de se incluírem novas disciplinas no rol das obrigatórias
atualmente fixadas na resolução do Conselho Nacional de Educação.
A pura e simples ampliação poderia levar a contestações de caráter
prático e teórico, que inviabilizariam o processo de reforma do marco existente.
Desse modo, a Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória do
Ensino Jurídico apenas indica como conveniente o exame das sugestões da Ordem dos
Advogados do Brasil (vide documento específico), além da ideia de reintroduzir o
conteúdo do Direito Romano juntamente com o conteúdo de História do Direito, bem
assim a criação de conteúdos que açambarquem a resolução consensual de conflitos e as
tutelas coletivas, o que termina por contemplar algumas das propostas das audiências
públicas da Ordem dos Advogados do Brasil.
Quanto aos conteúdos ligados à solução consensual de conflitos, é de ser
registrada a contribuição do Ministro Luís Felipe Salomão (STJ), Presidente da
Comissão de Reforma da Lei de Arbitragem no Senado da República, que, em
declarações e entrevistas, também defendeu que a alteração das Diretrizes Curriculares
Nacionais contemplasse maior espaço para as soluções consensuais. Em suas palavras:
“Não temos a tradição de trabalhar soluções alternativas. Nas universidades não há
cadeiras que tratem de mediação ou conciliação. Só cadeiras que ensinam a redigir
petição inicial, contestação, recurso”.16
16

SALOMÃO, Luís Felipe. Cultura do litígio: Empresas transferiram seu call center para o Judiciário.
Entrevista a Rodrigo Haidar. Revista Consultor Jurídico, 06 de janeiro de 2013. Disponível em
http://www.conjur.com.br/2013-jan-06/entrevista-luis-felipe-salomao-ministro-superior-tribunal-
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Essa proposta foi formulada originalmente pela representação do
Ministério da Justiça na Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória do Ensino
Jurídico, na pessoa do Professor Gregório Assagra (Universidade de Itaúna) e Igor Lima
Goettenauer de Oliveira (Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça),
por meio de documentos escritos e manifestações durante as sessões da Câmara
Consultiva.
Em relação ao Direito Romano e à História do Direito, deve-se notar que
a Resolução nº 9, de 29 de setembro de 2004, só prevê como conteúdo obrigatório a
História (sem qualificativos). A introdução dos conteúdos específicos Direito Romano e
História do Direito, que podem ser combinados ou isolados, atende a uma necessidade
de reforço propedêutico e a uma busca pela internacionalização dos conteúdos jurídicos
brasileiros. A crescente onda de uniformização do Direito, como as diretivas da União
Europeia e os projetos de códigos comuns europeus e do Mercosul, tornam necessário o
conhecimento das bases jurídico-histórico-institucionais comuns, o que é possível por
meio do estudo do Direito Romano e da História do Direito.17
Em apoio a essa proposição, deve-se mencionar correspondência dirigida
à Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória do Ensino Jurídico pelo
Professor Catedrático Antonio dos Santos Justo, Diretor da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, cujo excerto é abaixo reproduzido:
“É óbvio que a Universidade tem a grave responsabilidade de formar juristas e não
meros técnicos que ignorem o que fazem. E, nos nossos tempos marcados ainda pelo
positivismo e pelo utilitarismo e por uma decadência cultural que ignora o que nos
alimenta e distingue, essa responsabilidade é reforçada.

justica?imprimir=1. Acesso em 10-4-2014.
17
Os últimos dados objetivos sobre os conteúdos curriculares que abrangiam o Direito Romano no Brasil
foram coletados em pesquisa de Agerson Tabosa e Maria Vital da Rocha (O ensino do Direito Romano no
Brasil. Revista da Faculdade de Direito. Fortaleza: Imprensa Universitária (Universidade Federal do
Ceará. v. 31. p. 111-127, jan.-jun. 1990), na qual foram enviados questionários aos 150 cursos de Direito
então existentes no Brasil, na época. Desse total, as respostas foram apresentadas por 118 cursos, o que
correspondia a 81% do total. Os resultados dessa importante investigação foram os seguintes: a. 150
Instituições consultadas (pp. 113 a 116); b. 77 Instituições que mantiveram Direito Romano em seu
currículo; c. 55 Instituições em que o Direito Romano é obrigatório; d. 21 Instituições em que o Direito
Romano é facultativ.
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Não é por acaso que o ensino do Direito Romano é hoje obrigatório na
Alemanha, onde os estudos romanísticos se impuseram, a partir, sobretudo, da Escola
Histórica de SAVIGNY; e na Espanha, País que hoje ocupa lugar destacado na ciência
do direito. Também em Portugal é obrigatório nas duas Universidades mais importantes
(Coimbra e Lisboa)”.18
É de ser registrado ainda o contributo do Ministro Humberto Martins
(STJ), atual Corregedor Nacional da Justiça Federal, em texto no qual ele afirma o
seguinte:
“Não é possível que sacrifiquemos a formação clássica — sempre penso na importância
do sistema de Direito Romano como base da obra jurídica ocidental — em prol das
inovações e das contingências. Afinal, esses elementos clássicos estão na raiz da
civilização e servem, nos momentos de barbárie e de crise política ou moral, como
verdadeiros antídotos contra a tirania. Cito apenas um exemplo que comprova essa
assertiva, o qual foi extraído do maior repositório de baixezas a que a humanidade já
constituiu no século XX, que foi o nazismo: dentre os juristas que mais se opuseram ao
regime de Adolf Hitler encontravam-se os professores de Direito Romano. E, não foi
sem causa que, no programa oficial do Partido Nazista, um dos pontos centrais era a
abolição do ensino de Direito Romano em todas as cátedras universitárias alemãs.” 19.

IV.III

–

DELIBERAÇÕES

DA

CÂMARA

CONSULTUVA

TEMÁTICA SOBRE A MATÉRIA:
As deliberações aprovadas na comissão estão contidas na minuta de
alteração de Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Direito. Em relação às
propostas de integrantes da comissão que não foram aprovadas, o registro consta ao
final deste relatório.

18

SANTOS JUSTO, António dos. Razões do estudo e do ensino do Direito Romano. Comunicação
dirigida à Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória do Ensino Jurídico. 21 de janeiro de 2014.
19
MARTINS, Humberto. Escolas da magistratura devem se abrir para a sociedade. Revista Consultor
Jurídico, 12 de maio de 2014.
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V – DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

V.I - PANORAMA GERAL
Tornou-se um lugar comum indicar que a amplíssima oferta de cursos de
graduação em direito, por si só, se traduz em descontrole regulatório, ou seja, é alegada
a existência de um descompasso entre as demandas de formação superior de pessoas e
as necessidades do país. É certo que houve uma ampla expansão dos cursos de
graduação em direito nos últimos vinte anos. Todavia, a questão de uma eventual baixa
qualidade de certa quantidade de cursos não pode simplesmente ser atribuída aos
números. A questão da qualidade sempre está relacionada com os indicadores que são
utilizados para sua aferição e sobre o modo como os cursos funcionam, ou seja,
avaliam-se resultados da aprendizagem ou processos e insumos. FERNANDES e
GREMAUD já apontaram que a melhoria de processos e insumos, não implica
necessariamente melhoria nos resultados da aprendizagem, mas podem ser considerados
para orientação da política pública educacional. Pensar em sentido contrário seria
postular que a democratização da educação – em todos os níveis – seria, por si só, um
elemento de indução à baixa qualidade, o que não é razoável.
A resposta está relacionada com o meio de aferir a qualidade, ou seja,
com os seus instrumentos de aferição. Não obstante isto, é crucial ter em conta que o
processo de avaliação não pode ser reduzido a um questionário e é por tal motivo que o
SINAES possui um caráter mais complexo, envolvendo as condições objetivas e
subjetivas de oferta, além de buscar analisar – por amostragem – a eficácia de um
aprendizado mínimo a partir dos estudantes formados. A maior complexidade dos
sistemas de avaliação, em suma, é o resultado razoável de um processo de evolução das
políticas públicas de educação, incluída a formação superior, que deve ser sempre
reavaliada e melhorada. O papel dos instrumentos de avaliação é, portanto, apenas uma
parcela desse processo. Assim, por exemplo, se considerarmos que a qualidade de um
curso se traduz no percentual de aprovação dos seus egressos em um exame – seja o
exame da ordem dos advogados do Brasil, seja em provas de concursos públicos – ,
teremos um indicador parcial que não captará uma parcela dos discentes que não se
submeteram aquelas provas. É neste contexto que o Exame Nacional de Desempenho
(ENADE) se apresenta como um elemento importante para completar a avaliação. Não
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somente porque ele tende a ter uma aplicação ampla, mas também porque é um
indicador especificamente voltado à avaliação dos resultados dos processos
educacionais e não está imiscuído com a aferição das capacidades do avaliado para
determinado exercício profissional.
Vale resgatar o estudo produzido pelo Observatório Universitário
(documento de trabalho 4320), que apontava à época importantes chaves que
compreensão das relações existentes entre o ensino e a profissão jurídica, em especial a
demanda então crescente pelo curso para acessar as carreiras públicas que exigem a
habilitação e o exercício profissional. Em 2014, a tendência apresentada se confirma
com uma oferta de vagas superando a demanda pelo curso, com cerca de 20% de
ociosidade, embora o número de demandantes cresce em termos absolutos em %.
Assim, a formação jurídica gera oportunidade de empregabilidade.
A presente proposta de reformulação dos instrumentos de avaliação do
curso de direito está balizada por um elemento central: faltam informações ricas sobre o
funcionamento cotidiano dos cursos de graduação em direito e seu entorno social, e o
comprometimento dos Projetos Pedagógicos com os objetivos fundamentais da
República, que ficam mais evidentes nas discussões do marco regulatório, mas
necessitam, de algum modo, expressarem-se na política avaliativa.
É notório que o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – realizou um histórico esforço para coletar informações,
ao passo em que se envolveu na relevante tarefa de consolidar os processos de avaliação
da educação brasileira. O Censo da Educação Superior é um pertinente exemplo disso,
em relação ao segmento do qual se trata no presente relatório. A coleta - e a oferta fácil
e gratuita de um confiável conjunto de dados brutos - é muito importante ao
desenvolvimento das instituições, pois permite que estas possam utilizar essa fonte
como elemento de planejamento, bem como porque as bases de dados permitem
pesquisas descritivas e analíticas, para que se conheça com mais riqueza os processos
sociais envolvidos na educação superior. Por conseguinte, a constatação principal da
qual parte a presente proposta é que os cursos de graduação em direito – para que sejam
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melhor avaliados – precisam ser conhecidos em detalhes, por meio de instrumentos de
coletas de dados.

V.II - DEFINIÇÕES CONCEITUAIS PARA A ESTRUTURAÇÃO
DE UMA PROPOSTA DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Os trabalhos da subcomissão avançou rumo à construção de consensos e
debates sobre as propostas dos setores representativos e suas visões sobre a política
avaliativa. Para a construção de uma proposta, que atenda os parâmetros regulatórios
que se propõe aprimorar, alguns pontos de partida foram definidos:
1)

A proposição de um instrumento específico para o curso de

Direito, que embora mantenha a mesma lógica operativa do atual
instrumento unificado de avaliação de curso, traz indicadores específicos
para o curso de direito e mantem indicadores comuns com o instrumento
unificado. O foco do trabalho está na proposição de indicadores que
correspondam/induzam o novo marco regulatório.
2)

Em função da constatação do baixo volume de dados disponíveis

sobre os fluxos, processos e insumos dos cursos de direito, há um
consenso sobre a utilização do momento de avaliação in loco para a
coleta destas realidades, inaugurando princípios para uma avaliação
formativa do conjunto dos cursos de direito. Para tanto, um formulário de
coleta de dados objetivos foi proposto, não se definindo o momento
dentro do fluxo procedimental do e-mec no qual serão coletadas as
informações.
3)

As proposições que atingiram consenso entre os segmentos

representativos,

mas

que

não

se

constituem

propriamente

na

possibilidade de construção de indicadores, seja pela ausência de base
empírica, seja pela ausência de objetividade, constarão deste documento
como recomendações para momentos futuros da política avaliativa.
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V.III - CONTRIBUIÇÕES DOS SETORES REPRESENTATIVOS
NAS SUBCOMISSÕES

(i)

Proposições da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

A Subcomissão debateu as proposições formuladas pela OAB, quanto ao marco
avaliativo do curso de direito, sintetizadas em:
a) Da redução do período de aplicação do ENADE. Proposta da CNEJ: não existe
legalmente qualquer óbice à redução da periodicidade de aplicação do ENADE, de
forma que o mesmo pode ser aplicado anualmente e não mais a cada três anos como
ocorre atualmente;
b) Do registro no histórico escolar da nota obtida pelo acadêmico no ENADE. Proposta
da CNEJ: alteração legislativa da Lei do SINAES objetivando que a nota
individualmente obtida pelos acadêmicos no ENADE conste nos seus respectivos
históricos escolares, de forma a estimular a busca de melhor desempenho.
c) Instrumentos que norteiam a avaliação in loco específicos para cada ato autorizativo
do processo regulatório. Proposta da CNEJ: que sejam estabelecidos instrumentos
específicos para as fases do processo regulatório.
d) Estabelecimento da necessidade social como requisito para autorização de oferta de
curso de direito. Proposta da CNEJ: que sejam adotados os critérios da Instrução
Normativa Nº 01/2008 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para a
autorização de cursos de direito.
e) Dos critérios a serem observados para o reconhecimento, renovação de
reconhecimento e aumento de vagas. Proposta da CNEJ: a implantação efetiva das
condições e indicadores do processo de autorização. Para renovação de reconhecimento
a utilização obrigatória do desempenho dos alunos e egressos da IES no Exame de
Ordem.
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f) Do necessário respeito aos direitos trabalhistas e previdenciários dos professores
como critérios a serem observados para autorização, reconhecimento, renovação de
reconhecimento e aumento de vagas. Proposta da CNEJ: que as IES privadas e suas
mantenedoras comprovem a legislação trabalhista.
Destas proposições, todas foram acatadas como indicadores de qualidade
em um instrumento de avaliação, salvo aquelas constantes dos itens “c)” (instrumentos
específicos) e “e)” (com exclusão do Exame de Ordem como parâmetro). O item “f”,
relativo a respeito aos direitos trabalhistas e previdenciários dos professores, foi
aprovado para ser incluído como indicador no instrumento de avaliação, importado do
instrumento de avaliação institucional, utilizado na avaliação para credenciamento e
recredenciamento.

(ii) Proposições do Ministério da Justiça – Secretaria de Reforma do
Judiciário
A Secretaria de Reforma do Judiciário – Ministério da Justiça apresentou
em data de 26 de março de 2014, proposta para o aprimoramento do marco regulatório e
avaliativo do Curso de Direito considerando a Nota Técnica SRJ/MJ nº 38/2013,
direcionada à reformulação do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes) e das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Direito.
As proposições relacionadas ao marco regulatório foram debatidas pela
subcomissão temática, sendo encampadas com as devidas adequações em quase sua
integralidade, focando a temática da disseminação dos “mecanismos consensuais de
resolução de conflitos”, dos “direitos e tutelas coletivas de interesse público e privado”
e dos reflexos destes temas no Núcleo de Práticas Jurídicas.
Do ponto de vista da proposta de construção de um instrumento
avaliativo, as proposições acabaram sendo um reflexo destas inovações no marco
regulatório (proposta de diretriz curricular), propondo-se indicadores que induzam a
estruturação e efetiva implantação por parte dos Cursos de Direito da preocupação
nacional com a efetividade do acesso à justiça e a concreção dos objetivos da República.
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V.IV - CONSIDERAÇÕES PROPOSITIVAS PARA UM MARCO
AVALIATIVO

PROGRESSIVO:

UMA

CRÍTICA

AOS

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Os debates plurais promovidos pelos diversos segmentos representativos
ao longo dos trabalhos desta subcomissão aponta para um repensar do marco avaliativo
em 2 (dois) momentos na linha do tempo: a) inserir na política avaliativa a necessidade
de avaliação formativa do conjunto dos cursos ativos no sistema; b) um avanço mais
significativo na busca instrumentos capazes de captar i) assimetrias regulatórias
regionais ou institucionais, ii) critérios objetivos de diferenciação entre cursos
excelentes e regulares e iii) maior objetividade dos indicadores.
Desde os trabalhos da Comissão MEC-OAB em 2005, foram instituídos
instrumentos avaliativos específicos em 2008 e o instrumento unificado em 2012. Não
se tem dados públicos para uma análise dos comportamentos dos Cursos de Direito
submetidos a estes indicadores para se extrair tendências nestes momentos avaliativos.
Neste ano de 2014, tem-se notícia que serão submetidos, no âmbito dos
processos de renovação de reconhecimento, à avaliação in loco todos os cursos de
direito do Sistema Federal de Ensino. A partir deste evento avaliativo, tem-se nos
relatórios avaliativos uma base de análise tanto da situação geral dos cursos em relação
ao instrumento avaliativo, como do próprio instrumento avaliativo como capaz de
apontar avanços, retrocessos e omissões.
Assim, esta subcomissão chega à conclusão que deverá propor
aprimoramento do atual instrumento avaliativo nos limites das alterações do marco
regulatório (proposta de alteração da Resolução CES/CNE nº 9/2004), e uma questão
metodológica quanto à avaliação formativa (coleta de dados).
Neste sentido, a subcomissão de avaliação, com seus segmentos
representativos, apresentou uma proposta de Instrumento Único de Avaliação para o
Curso de Direito (Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento), a
partir do aprimoramento do atual instrumento de avaliação de curso (maio, 2012)
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estabelecendo indicadores específicos do direito e comuns outras áreas, diferenciando
critérios para os momentos regulatórios e sugerindo a coleta de dados para avaliação
formativa global dos cursos.
Por outro lado, a subcomissão não se furtou de propor para um futuro
próximo uma orientação mais inovadora para o marco avaliativo, com vistas ao
refinamento do sistema avaliativo do SINAES. Para esta reflexão foram tomados os
instrumentos avaliativos de 2008, para exemplificar as razões das proposições pensadas
pela subcomissão:

(i) Uma reflexão propositiva sobre novos parâmetros avaliativos:
Este exercício foi feito pela subcomissão para apontar em um horizonte
próximo (1 ou 2 ciclos avaliativos) a necessidade de enfrentamento com base em dados
para a construção de instrumentos de avaliação capazes superar 3 (três) problemas
sistêmicos que ocorrem hoje, e continuarão a ocorrer mesmo pelo instrumento que ora
se propõe.
Os exemplos construídos foram elaborados sobre os instrumentos
vigentes entre 2008 e 2012, por serem específicos para o Curso de Direito. As 3 (três)
questões são:
A)

AMPLIAÇÃO

DA

DIFERENÇA

ENTRE

REQUISITOS

MÍNIMOS

E

INDICADORES DE QUALIDADE.
O processo de avaliação caminhou para estabelecer uma diferença crucial
de resultados: a diferenciação mínima que deve existir entre os cursos que podem ser
autorizados para funcionar e a formação de escalas avaliativas de qualidade. Assim, o
instrumento de autorização já possui campos que fixam os parâmetros que devem –
inexoravelmente – compor um projeto de curso de graduação em direito. São sete
indicadores que estão listados abaixo:
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Indicador
1. Coerência dos conteúdos
curriculares
com
as
Diretrizes
Curriculares
Nacionais (DCN) – Parecer
CNE/CES nº 211/2004 e
Resolução CNE/CES nº
09/2004.
2. Estágio supervisionado –
Resolução CNE/CES nº
09/2004.
3. Disciplina optativa de
Libras – Decreto nº
5.626/2005.
4. Carga horária mínima e
tempo
mínimo
de
Integralização – Parecer nº
CNE/CES
08/2007
e
Resolução CNE/CES nº
02/2007.
5. Condições de acesso
para
portadores
de
necessidades especiais –
Decreto nº 5.296/2004, a
vigorar a partir de 2009.
6. Trabalho de Conclusão
de Curso – Parecer
CNE/CES nº 211/2004 e
Resolução CNE/CES nº
09/2004.
7. NDE (Núcleo Docente
Estruturante) – Portaria
MEC nº 147/2007.

Critério de análise
O currículo apresenta plena coerência com as Diretrizes
Curriculares Nacionais?

Está prevista, na matriz curricular e com carga horária
adequada, a oferta de estágio supervisionado, com seu
respectivo regulamento?
O PPC prevê disciplina optativa de Libras na estrutura
curricular do curso?
O curso prevê carga horária igual ou superior a 3.700
horas (horas relógio) e tempo mínimo de integralização
de 5 anos? [Nos casos em que o curso for ofertado em
tempo integral, o Parecer n. 8 do CNE admite tempo de
integralização menor do que 5 anos.
A instituição apresenta condições de acesso para
portadores de necessidades especiais?

Há previsão de Trabalho de Conclusão de Curso,
desenvolvido individualmente, com conteúdo fixado e
regulamentação contendo critérios, procedimentos e
mecanismos de avaliação e diretrizes técnicas
relacionadas à sua elaboração?
O Curso possui NDE (Núcleo Docente Estruturante)
responsável pela formulação do projeto pedagógico do
curso, sua implementação e desenvolvimento, com
titulação em nível de pós-graduação stricto sensu,
contrato de trabalho que assegure preferencialmente
dedicação plena ao curso e experiência docente?

Os dois quesitos que apresentam problemas estão relacionados ao NDE –
Núcleo Docente Estruturante e ao estágio supervisionado. É claro que se trata da
apreciação de um projeto pedagógico a ser implementado. No campo de um corpo
docente mínimo, cabe notar que houve um avanço histórico ao se prever um grupo
estável de docentes, trabalhando previamente ao início do funcionamento do curso de
graduação. Todavia, ao passo em que possuir um pequeno grupo de docentes mostra-se
necessário, o instrumento não detalhe um perfil mínimo, tão somente indicando
elementos vagos como “dedicação plena” e “pós-graduação em sentido estrito”. Note
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que estas diretrizes vagas estão fixadas no art. 4º e incisos da Portaria MEC nº
147/2007. Atualmente, esta regulamentação está definida na Resolução da CONAES nº
01/2010.
No que tange ao estágio, cabe anotar que parte do debate substantivo
acerca da difícil dinâmica pedagógica dos cursos de direito está relacionado ao
aprendizado prático. O estágio supervisionado é um escritório modelo? É uma clínica de
simulação da prática? É um projeto de extensão comunitária? Desta forma, somente
indicar a previsão de um estágio supervisionado talvez não seja o melhor caminho, eis
que este estágio deveria desempenhar um papel crucial nos cursos de direito; a
comunidade jurídica – por meio das audiências públicas realizadas – tem indicado que
este componente pedagógico do curso de direito é muito relevante e tem sido
negligenciado, do ponto de vista substantivo, em seu potencial.
Em suma, estes indicadores devem ser ampliados, para incorporar mais
requisitos mínimos de autorização, que possuam mais detalhamento. A sua
complexidade também pode – e deve – ser ampliada em futuros instrumentos. Será
exemplificado com o indicador do NDE. Em determinadas regiões, pode ser desejável
que o NDE tenha um perfil mínimo do que ocorre em outras regiões. Esta diferenciação
regulatória não é necessariamente negativa. Ao contrário, pode – e deve – servir como
estímulo para abertura em cursos de regiões carentes de pessoal, ao passo em que
aumenta a demanda por investimentos para regiões que possuam uma base instalada de
cursos de graduação. Tomemos três situações hipotéticas.
O NDE (Núcleo Docente Estruturante) de um curso nesta
situação deve ser integralmente composto por mestres e
doutores, estar trabalhando remuneradamente de forma
integral há, pelo menos 1 (um) ano, com a produção de
material consolidado para organização do curso, seja na
forma de uma regulamentação interna, seja na forma de
estudos em prol do curso. Ele pode ser alocado – em
termos de 50% - de outros cursos da IES.
Situação
social
e O NDE de um curso nesta situação deve ser composto,
econômica 2 – Pequena ao menos por 50% de mestres e doutores, estar
cidade do Sudeste com trabalhando remuneradamente de forma integral há, pelo
poucos cursos instalados. menos 1 (um) ano, com a produção de material
consolidado para organização do curso, seja na forma de
uma regulamentação interna, seja na forma de estudos
Situação
social
e
econômica 1 – Grande
centro com muitos cursos
instalados, e.g. capital de
Estado do Sudeste.
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Situação
econômica
cidade
Nordeste
Oeste com
instalado.

social
e
3 – Pequena
do
Norte,
ou Centronenhum curso

em prol do curso. Ele pode ser alocado – em termos de
100% de outros cursos da IES.
O NDE de um curso nesta situação deve ser composto,
ao menos por 25% de mestres e doutores, estar
trabalhando remuneradamente de forma integral há, pelo
menos 6 (seis) meses, com a produção de material
consolidado para organização do curso, seja na forma de
uma regulamentação interna, seja na forma de estudos
em prol do curso. Ele pode ser alocado – em termos de
50% de outros cursos da IES, bem como de 50% de
professores externos à IES, com contrato de consultores.

A assimetria regulatória é aceitável ao se ter em conta que o
estabelecimento de cursos de graduação em determinadas regiões – capitais do Sul e do
Sudeste, por exemplo – é mais fácil em razão da disponibilidade de pessoal qualificado.
O objetivo dos parâmetros regulatórios mínimos deve ser permitir a melhor distribuição
da oferta de cursos em relação ao território nacional, para lidar com as inevitáveis
assimetrias regionais que marcam a dispersão dos serviços públicos no Brasil.
A noção de estágio supervisionado também pode evoluir para a mesma
direção. Assim, se estamos lidando com um curso de graduação em fase de implantação
em uma região que já apresente suficiência de capacidade para absorver o curso, pode
ser intuída a possibilidade de estruturação de uma oferta de atividades de extensão, com
alocação de bolsas parciais aos estudantes para envolvê-los na organização do futuro
núcleo de prática jurídica.
B. AUMENTO DA ESCALA DE AVALIAÇÃO:
O segundo tema é o aumento da escala de avaliação em similaridade ao
que ocorre com a avaliação da pós-graduação em sentido estrito. Os indicadores
previstos nos atuais instrumentos visam a construção de uma escala de qualidade que
varia de 01 (um) até 05 (cinco), baseada em cinco possibilidades de atendimento do
indicador em questão: 5 – plenamente atingido; 4 – adequadamente atingido; 3 –
suficientemente atingido; 2 – insuficientemente atingido; 1 – não atingido.
Esta escala poderia ser ampliada para sete pontos, mantendo os dois
pontos mais baixos para a indicação de não obtenção dos requisitos mínimos de
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qualidade. Deve ser frisado que estes indicadores somente visam a apreciação de
qualidade. Deste modo, um curso que obtenha uma média 3 em todas as dimensões
seria um curso com capacidade mínima de funcionamento. O objetivo de incluir mais
pontos na escala seria permitir a identificação de cursos de excelência que possam servir
como futuros parâmetros para replicação de práticas exemplares no processo
pedagógico.
Obviamente, que a ampliação da escala proposta pela lei do SINAES é
uma questão de competência legislativa, o que poderia ser também solucionada com a
diferenciação mais objetiva entre o critério 3 e o critério 5, e para fins de diferenciação
da excelência em uma análise sistêmica e global, o atendimento de um percentual de
indicadores com critério 5 por dimensão ou em seu conjunto, seria um indicativo da
excelência diferenciadora.
C.

AUMENTO DA OBJETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:
O terceiro tema é a falta de objetividade dos instrumentos, que evita que

dados cruciais sejam percebidos no processo de avaliação. Um dado muito relevante é a
alocação de pessoal para as atividades previstas no projeto pedagógico e na sua
execução efetiva. Se puder ser inferida a avaliação de investimentos, se teria um quadro
bastante denso para apreciar o compromisso com a qualidade do curso.
Pode-se exemplificar com o Núcleo de Prática Jurídica. Ele é avaliado no
instrumento de autorização (2008) com dois indicadores, listados abaixo:

3.3.1. Núcleo de Prática Jurídica: 3.3.2. Núcleo de Prática Jurídica:
atividades básicas.
atividades de arbitragem, negociação e
mediação.
5. Quando está prevista a implantação de 5. Quando está prevista a implantação de
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), com Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) com
regulamento específico, destinado à atividades de arbitragem, negociação,
realização de práticas jurídicas simuladas, conciliação e mediação, atividades
visitas orientadas, com perspectiva de jurídicas reais entre outros, com
pleno atendimento das demandas do perspectiva de pleno atendimento das
demandas do curso.
curso.
4. Quando está prevista a implantação de 4. Quando está prevista a implantação de
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), com Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) com
regulamento específico, destinado à atividades de arbitragem, negociação,
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conciliação e mediação, atividades
jurídicas reais entre outros, com
perspectiva de adequado atendimento das
demandas do curso.
3. Quando está prevista a implantação de
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) com
atividades de arbitragem, negociação,
conciliação e mediação, atividades
jurídicas reais entre outros, com
perspectiva de suficiente atendimento das
demandas do curso.
2. Quando está prevista a implantação de
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) com
atividades de arbitragem, negociação,
conciliação e mediação, atividades
jurídicas reais entre outros, mas a sua
configuração é insuficientes para atender
as demandas do curso.
1. Quando não está prevista a implantação 1. Quando não está prevista a implantação
de Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) ou de Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) com
atividades de arbitragem, negociação,
sua configuração é precária.
conciliação e mediação, atividades
jurídicas reais entre outros, ou a sua
configuração é precária.
realização de práticas jurídicas simuladas,
visitas orientadas, com perspectiva de
adequado atendimento das demandas do
curso.
3. Quando está prevista a implantação de
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), com
regulamento específico, destinado à
realização de práticas jurídicas simuladas,
visitas orientadas, com perspectiva de
suficiente atendimento das demandas do
curso.
2. Quando está prevista a implantação de
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), mas a
sua configuração é insuficiente para
atender as demandas do curso.

Qual a área física alocada ao Núcleo de Prática Jurídica? Estão previstas
quantas baias e equipamentos? Qual a média de computadores por discente? Quantos
funcionários administrativos estarão alocados no Núcleo de Prática Jurídica? Qual o
investimento de instalação previsto para o Núcleo? Quantos docentes, com qual
titulação e com qual regime de trabalho serão alocados ao Núcleo? Eles possuem
formação especializada em “arbitragem, negociação, conciliação e mediação”? Haverá
uma capacitação prevista para futuros docentes do Núcleo nestes temas? Estão sendo
previstos convênios? Com quais entidades? Qual o investimento total previsto para
instalação? Qual o investimento previsto para manutenção? Há objetivos de extensão
relacionados, como a difusão de uma cultura de direitos? Qual a verba prevista?
O que se ressalta é que os dois indicadores acima são muito focalizados
em avaliar – graduar, dar uma mera nota – os projetos de curso e muito pobres para
coletar riquíssimas informações que são muito relevantes para entender a implantação
de projetos. Sendo a coleta de dados realizada por uma apreciação mínima – em termos
de riqueza da informação coletada – se desperdiça a chance de fomentar uma cultura de
qualidade a partir dos processos avaliativos.
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Pensemos em um cenário prospectivo. Uma pequena faculdade isolada
do interior da Região Norte decide por implantar um curso de direito. Ela utilizará estes
roteiros do instrumento de avaliação da autorização e tentará prever a formação de um
Núcleo de Prática Jurídica da forma mais genérica possível, sem necessariamente se
preparar para os graves investimentos que estão relacionados com este empreitada.
Imaginemos que ela – quando do funcionamento pleno do Núcleo – tenha 100 (cem)
discentes por semestre, em 4 (quatro semestres). Serão duzentos alunos. Se esta
atividade fosse ser desenvolvida de forma bem rica, seriam necessários quatro docentes
plenos (em tempo integral, com formação específica) e, ao menos, 5 (cinco)
orientadores parciais, que poderiam ser docentes iniciantes. Cada orientador parcial
cuidaria de 20 (vinte) alunos. No momento em que são alocadas atividades simuladas e
de mediação, arbitragem e negociação, haverá inexoravelmente a necessidade de
formação específica, que exigirá docentes capacitados e uma atenção bem
individualizada aos discentes. As atividades simuladas exigem turmas menores e,
portanto, o maior investimento no corpo docente.
Meramente prever um Núcleo de Prática Jurídica sem estabelecer um
compromisso em termos de um orçamento físico e financeiro não é atender um
indicador de qualidade. Mais grave, ao passo em que não são sequer demandadas tais
informações, o compromisso se torna mais difícil de ser exigido e, ainda, se torna pouco
induzido.

(ii) Considerações finais sobre proposições futuras:
O objetivo central deste ensaio propositivo para um futuro próximo do
marco avaliativo é recomendar uma trajetória de evolução para os instrumentos – e as
comissões de visita local – do atual modelo de formulários de avaliação para
instrumentos ricos de coleta de dados quantitativos e qualitativos para a formação em de
um panorama mais fidedigno do que são – em verdade – os vários cursos de direito
existentes no Brasil.
Dados de execução financeira são essenciais neste processo. Alocação de
pessoal em atividade didáticas e administrativas, também. A existência de convênios e o
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aporte de recursos externos, advindos de projetos de pesquisa, extensão e colaboração.
Enfim, a proposta central é enriquecer a coleta de dados para, inclusive, estimular a
identificação de boas práticas pedagógicas e acadêmicas para estas serem
potencialmente replicáveis em outros cursos, aumentando a qualidade do sistema.
Ainda, parece muito importante ter em conta a necessidade de incluir
elementos de assimetria regulatória que permitam estimular o florescimento de cursos
em regiões carentes, ao passo em que se exija a ampliação de investimentos em prol de
mais qualidade em regiões centrais. Um curso situado em uma universidade, em uma
capital de Estado, que não possua um programa de pós-graduação em sentido estrito
está em descompasso com as necessidades atuais do sistema. Um curso nesta situação
que não possua – ou esteja postulando – convênios internacionais, também. Do outro
lado, cursos situados no interior, em regiões menos providas economicamente podem
funcionar em outra situação. Pensar nestas diferenças e traduzi-las em instrumentos de
avaliação refinados parece ser o desafio que está imposto atualmente ao sistema de
avaliação.
Por outro lado, a atual ausência de uma base de dados que seja
minimamente construída para estas finalidades não permite a esta subcomissão avançar
para a proposição de um modelo de instrumento, mas apontar critérios de estruturação.

(iii)

Uma questão aberta para o futuro: o Ensino Jurídico na

modalidade de Educação a Distância
Em 2005, o GRUPO DE TRABALHO MEC-OAB, nomeado pelas
Portarias Ministeriais nº 3.381/2004 e nº 484/2005, abordou a questão da educação a
distância, sob a perspectiva de uma possibilidade futura, que reclamava um
posicionamento das políticas públicas, nos seguintes termos:
Certamente, entre essas variáveis, faz-se ainda necessário incluir o
provável impacto do crescimento da educação a distância, além da
construção de um diálogo entre a graduação e a pós-graduação. Com
efeito, a educação a distância, com suas atuais quase 50.000
matrículas em cursos de graduação, conheceu, em relação a 2000,
um salto de mais de 2.000% em seu número de matrículas.
Embora ela não esteja, ainda, sendo oferecida no âmbito do ensino
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jurídico, sua futura oferta não é, absolutamente, improvável. Pelo
contrário! Em primeiro lugar, porque ela não seria uma novidade em
sua grande área, as Ciências Sociais Aplicadas, que já conhece um
curso a distância de Administração. Em segundo lugar, porque não
são poucas as experiências coroadas de êxito de oferta de disciplinas,
observado o limite de 20% do tempo previsto para integralização do
currículo, na esteira da Portaria Ministerial nº 2.253, de 18 de outubro
de 2001, recentemente revogada pela Portaria Ministerial nº 4.059, de
10 de dezembro de 2004. Em terceiro e último lugar, porque a
experiência com a oferta de Especialização em Direito a distância já
alcança mais de uma dezena de cursos em todo o país. Nesse sentido,
embora o tema não tenha sido objeto de uma efetiva apreciação do
Grupo de Trabalho, que sobre ele não possui uma opinião formada e
homogênea, faz-se importante assinalar que pensar a política de
expansão sem especular sobre o possível futuro impacto da educação a
distância no curso jurídico assemelha-se a desenhar um quadro
incompleto para o futuro21.

Do ponto de vista do marco avaliativo, esta resposta foi consolidada em
maio de 2012, com a publicação do atual Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação aprovado pela CONAES, e publicado seu extrato no DOU em 13/12/2011.
Nesse instrumento, abriu-se a possibilidade de avaliação para fins de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento de Cursos de Direito na modalidade da
educação a distância.
A Subcomissão, com voto divergente do representante do segmento
privado, por orientação da SERES/MEC, entendeu excluir das deliberações e da
proposta de instrumento único de avaliação do Curso de Direito a questão do Ensino
Jurídico na modalidade de Educação a Distância. A SERES/MEC entende que esta é
uma questão que será tratada em outro momento dentro da política pública de oferta do
ensino jurídico no país, embora compreenda a instabilidade gerada pela omissão, bem
como pelo agravamento daqueles 3 conjuntos de fatos citados pelo relatório do GRUPO
DE TRABALHO MEC/OAB em 2005: a) EAD amplamente utilizado nos Cursos de
Ciências Sociais Aplicadas (administração, ciências contábeis, etc.), b) EAD na
graduação em Direito – Portaria nº 4059/2004; c) EAD nos cursos de especialização em
direito.

21

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. GRUPO DE
TRABALHO MEC-OAB - (PORTARIAS nº 3.381/2004 e 484/2005). RELATÓRIO FINAL. MARÇO –
2005, pg. 28.
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IV.V - DA PROPOSIÇÃO DE UM INSTRUMENTO ÚNICO DE
AVALIAÇÃO PARA O CURSO DE DIREITO E COLETA DE
DADOS.

DELIBERAÇÕES

DA

CÂMARA

CONSULTIVA

TEMÁTICA
Para o primeiro momento propositivo de um marco avaliativo, a Câmara
Consultiva Temática discutiu o aprimoramento dos indicadores e critérios avaliativos e
requisitos mínimos/legais do atual instrumento de avaliação de cursos, extraindo uma
proposta específica para o curso de direito, mantendo-se a lógica de operação do
software do INEP, na forma do Anexo II.
No tocante à Dimensão I – Organização didático-pedagógica, a Câmara
Consultiva Temática deliberou pelas seguintes sugestões, além de algumas alterações
pontuais no texto:


Consideração da “inserção social” do curso no item 1.1, que diz respeito ao
contexto educacional, preferencialmente no “âmbito local”.



Consideração sobre o uso das “metodologias ativas” no item 1.7, que diz
respeito à metodologia.



Consideração sobre o nível de atualização do material didático institucional no
item 1.15.
No que tange à Dimensão II – Corpo Docente e Tutorial, foram

aprovadas as seguintes sugestões:


Alteração dos percentuais exigidos para corpo docente previsto/efetivo com
regime de trabalho de tempo parcial ou integral, no item 2.8.



Explicitação da importância da representação docente e discente no colegiado do
curso ou equivalente, no item 2.12.



Alteração dos percentuais exigidos de produção científica pelos docentes, no
item 2.13.
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Por fim, no tocante à Dimensão III – Infraestrutura, foram aprovadas as
seguintes sugestões:


Inclusão da consideração da existência e estrutura de Salas de atividades
acadêmicas autônomas, convivência e estudo para os discentes – item 3.5.



Consideração da atualização da bibliografia básica, do acesso direto dos
discentes ao material e da existência de programa de qualificação dos discentes
em pesquisas de banco de dados, no item 3.7.



Consideração da atualização da bibliografia complementar, no item 3.8.



Inclusão da ressalva da não consideração de periódicos de disponíveis em
plataformas abertas na internet, e da exigência mínima de estrato Qualis B para
os periódicos, no item 3.9.



Consideração da existência de práticas jurídicas reais e simuladas, processo
eletrônico e visitas orientadas, e de sistema de avaliação de aprendizagem das
práticas, no item 3.11.



Consideração da articulação das atividades de arbitragem, negociação,
conciliação, mediação e atividades jurídicas reais com as atividades de pesquisa
e extensão, no item 3.12.



Inclusão do item 3.13, que considera a relação das atividades reais e/ou
simuladas com as tutelas coletivas de interesse público e social.



Inclusão do item 3.14, que considera a relação entre o número estagiários
matriculados e o número de orientadores (docentes e demais profissionais do
direito).



Inclusão do item 3.15, que considera a atuação do Núcleo Docente Estruturante
– NDE no Núcleo de Prática Jurídica – NPJ.
Deliberou-se ainda pela inclusão de um questionário, para fins de coleta

de dados, com informações sobre a evolução dos alunados nos últimos 2 ciclos
avaliativos, sobre o Projeto Pedagógico do Curso e sobre o Corpo Social da Instituição.
Registre-se os votos vencidos do representante do Fórum das Entidades
Representativas do Ensino Superior Particular no que tange à migração dos pontos
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pertinentes da política de gestão do instrumento da avaliação institucional para o
instrumento do curso; e da inclusão do indicador sobre a relação supervisor/alunos.
A Câmara Consultiva Temática deliberou, ainda, pelas seguintes
recomendações sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes:


Resultado individualizado por aluno.



Inclusão do ENADE como nota no histórico do aluno.



Realização anual do Exame.



Foco do Exame em competências e habilidades.



Utilização da metodologia de avaliação Teoria da Resposta ao item (TRI)



Aproximação entre o MEC e a OAB no que diz respeito ao ENADE e ao Exame
de Ordem.



Consideração dos princípios da publicidade e transparência, e participação dos
diversos setores na banca de elaboração do ENADE.
Foi aprovada, por fim, a recomendação, mediante proposta da OAB,

sobre a consideração da remuneração docente (respeito às exigências legais trabalhistas
e previdenciárias) como critério de análise do instrumento de avaliação institucional,
com o voto contrário do representante do Fórum das Entidades Representativas do
Ensino Superior Particular.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Portaria CNE/CES nº 13, de 4 de outubro de 2016 1

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista
a Indicação CNE/CES nº 1/2015, referente ao Processo no
23001.000020/2015-61, e considerando deliberação aprovada na sessão
ordinária realizada no dia 4 de outubro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Recompor a Comissão instituída pela Portaria CNE/CES nº
1, de 4 de fevereiro de 2015, publicada no Boletim de Serviço nº 6, de
13/2/2015, p. 7, para revisar a Resolução CNE/CES nº 9/2004, que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Direito.
Art. 2º Designar para compor a referida Comissão os
Conselheiros Luiz Roberto Liza Curi, Presidente, Antônio de Araújo Freitas
Junior e Gilberto Gonçalves Garcia, Relatores, Antônio Carbonari Netto, Arthur
Roquete de Macedo e José Loureiro Lopes, membros.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogada a Portaria CNE/CES no 1, de 4 de fevereiro de 2015.

LUIZ ROBERTO LIZA CURI

1

Publicada no Boletim de Serviço nº 46, de 25/11/2016, p. 14.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  
PORTARIA CNE/CES Nº 6, DE 22 DE MARÇO DE 2017

  

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista a Indicação CNE/CES nº 1/2015, referente ao Processo nº
23001.000020/2015-61, e considerando deliberação aprovada na sessão ordinária realizada no dia 16 de
março de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º Recompor a Comissão instituída pela Portaria CNE/CES nº 13, de 4 de outubro de 2016,
publicada no Boletim de Serviço nº 46, de 25/11/2016, p. 14, para revisar a Resolução CNE/CES nº 9/2004, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Direito.
Art. 2º Designar para compor a referida Comissão os Conselheiros Luiz Roberto Liza Curi,
Presidente, Antônio de Araújo Freitas Junior, Relator, Gilberto Gonçalves Garcia e José Loureiro Lopes,
membros.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria
CNE/CES n o 13, de 4 de outubro de 2016.

LUIZ ROBERTO LIZA CURI

Documento assinado eletronicamente por Luiz Roberto Liza Curi, Conselheiro(a), em 12/04/2017, às
14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0614286 e o
código CRC 76AC0BE6.
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I - RELATÓRIO
1. Introdução
A relevância da aprovação destas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito coincide com a expectativa de parte
da comunidade acadêmica e de setores que representam a atuação profissional da área, bem como com a necessidade de ajustar a estrutura
destes cursos ao atual momento histórico, considerando as perspectivas do país no que diz respeito ao desenvolvimento da sociedade e à sua
presença no contexto global.
São muitos os desafios destinados às políticas de educação superior no país. De certa forma, estão relacionados ao processo de expansão,
governança institucional, avaliação e, sobretudo, à gestão de conteúdos, ao desenvolvimento de habilidades e competências, e à definição de
estratégias curriculares e organização da pesquisa, que deverão impactar diretamente sobre os egressos e seu desempenho na sociedade.
Esta é a questão mais urgente: o interesse social de egressos e da sociedade na perspectiva de emprego e de seus significados destinados à
competitividade econômica, inclusão, acesso à renda, à produção de conhecimento e ao bem-estar da sociedade.
É nessa perspectiva, especialmente, que se estabelece a necessidade de revisão periódica de diretrizes curriculares de cursos da educação
superior. Com efeito, se torna relevante a verificação da atualidade dos currículos, seja em relação ao desenvolvimento da área de conhecimento,
seja em relação aos requisitos sociais e econômicos das atividades profissionais do(a)s egresso(a)s, bem como a articulação interdisciplinar e as
diversas possibilidades curriculares, e sua articulação com pesquisa e extensão. Mais do que isso, ressalta-se a importância de diretrizes curriculares
que estimulem a formação de competências e habilidades, por meio de metodologias ativas.
A realização de revisão das Diretrizes Curriculares do curso de Direito pauta-se especialmente no interesse da sociedade na área e na
longevidade da vigência do atual currículo. Nessa circunstância, é relevante lembrar que a revisão de uma diretriz alcança, sobretudo, a estrutura
curricular, indo, no entanto, além da atualização de disciplinas e conteúdos, quando for o caso.
2. O ensino jurídico no Brasil
A educação, direito social garantido constitucionalmente, conforme dispõe o art. 6º da Constituição Federal de 1988, deverá ser
proporcionada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, com fulcro em sua competência comum. O art. 206 da CF/88
explicita os princípios norteadores da educação, abordando em seus incisos I, III e VII, respectivamente, a necessidade de igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola; a coexistência de instituições públicas e privadas; e a garantia do padrão de qualidade, dentre outros.
O art. 209 estabelece a livre oferta de ensino pela iniciativa privada, desde que atendidas as condições de cumprimento das normas gerais
da educação nacional. Nestes termos, considerando que a educação é um direito social fundamental, com dimensão coletiva e caráter público, as
instituições privadas interessadas em ofertar serviços educacionais devem obter os atos autorizativos, de caráter periódico, emitidos pelo Poder
Público, anteriormente à concretização da oferta do serviço e, se já autorizadas, para manter a regularidade na oferta:
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996, dispõe que:
Art. 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público;
III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art.213 da Constituição Federal. (Grifo nosso)
[...]
Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo
renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação. (Grifo nosso)

O Decreto nº 9.235/2017, que estrutura a ação do Poder Público em torno de um tripé de funções – regulação, avaliação e supervisão,
estabelece mecanismos processuais de conexão necessária entre elas, de modo que os indicadores de qualidade insuficiente dos processos de
avaliação geram consequências diretas em termos de regulação, impedindo a abertura de novas unidades ou cursos, e de supervisão, dando origem
à aplicação de penalidades e, no limite, ao fechamento de instituições e cursos. Define ainda, com clareza, as funções de regulação, avaliação e
supervisão, fazendo da segunda o referencial de atuação do Poder Público, como prescreve a Constituição[1]
O Poder Público exerce a regulação da Educação Superior por meio de atos autorizativos. Com relação às instituições de educação
superior, regula o credenciamento e o recredenciamento; quanto aos cursos a serem oferecidos, o Poder Público é o responsável pela autorização,
pelo reconhecimento e pela renovação do reconhecimento. Tais atos têm caráter temporário, conforme o já mencionado art. 46 da LDB, e o art. 10
do Decreto nº 9.235/2017, transcrito abaixo:
Art. 10. O funcionamento de IES e a oferta de curso superior dependem de ato autorizativo do Ministério da Educação, nos termos deste Decreto.
§ 1º São tipos de atos autorizativos
I - os atos administrativos de credenciamento e recredenciamento de IES; e
II - os atos administrativos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores.
§ 2º Os atos autorizativos fixam os limites da atuação dos agentes públicos e privados no âmbito da educação superior.
§ 3º Os prazos de validade dos atos autorizativos constarão dos atos e serão contados da data de publicação.
§ 4º Os atos autorizativos serão renovados periodicamente, conforme o art. 46 da Lei nº 9.394, de 1996, e o processo poderá ser simplificado de acordo
com os resultados da avaliação, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação.

O curso de Direito faz parte do rol de cursos nos quais a concessão do ato autorizativo pelo Ministério da Educação (MEC) depende da
manifestação prévia de outros órgãos. Nos termos do Decreto nº 9.235/2017:
Art. 41. A oferta de cursos de graduação em Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem, inclusive em universidades e centros universitários,
depende de autorização do Ministério da Educação, após prévia manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho
Nacional de Saúde.
§ 1º Nos processos de autorização de cursos de graduação em Direito serão observadas as disposições da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.
§ 2º Nos processos de autorização de cursos de graduação em Medicina, realizados por meio de chamamento público, serão observadas as disposições da
Lei nº 12.871, de 2013.
§ 3º A manifestação dos Conselhos de que trata o caput terá caráter opinativo e se dará no prazo de trinta dias, contado da data de solicitação do
Ministério da Educação.
§ 4º O prazo previsto no § 3º poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a requerimento do Conselho interessado.
§ 5º O aumento de vagas em cursos de graduação em Direito e Medicina, inclusive em universidades e centros universitários, depende de ato autorizativo do
Ministério da Educação.
§ 6º O Ministério da Educação poderá instituir processo simplificado para autorização de cursos e aumento de vagas para as IFES, nos cursos referidos no
caput.

Há uma diretriz normativa e educacional que reconhece a necessidade de aprimorar a qualidade da oferta do ensino jurídico. A formação
dos profissionais da área jurídica conta com relevância pública e demanda regulamentação, fiscalização e controle do Poder Público. Por isso a
norma educacional prevê a participação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nos processos de autorização dos cursos de
Direito.
O papel da OAB nesses processos é estipulado também na Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil. A referida norma prevê, como uma das missões da Ordem, pugnar pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições
jurídicas, segundo o inciso I do art. 44. Segundo a lei, compete também à OAB, por meio do seu Conselho Federal, colaborar com o
aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para criação e reconhecimento
desses cursos, nos termos do art. 54, inciso XV.
A avaliação da educação superior realiza-se no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), nos termos do art.
79 e seguintes do Decreto nº 9.235/2017, bem como da Lei nº 10.861/2004, e das Portarias MEC nº 23/2017 e 315/2018. Tal sistema compreende
a avaliação interna e externa das instituições de educação superior, a avaliação dos cursos de graduação, e a avaliação do desempenho acadêmico
dos estudantes de cursos de graduação. A renovação de qualquer ato autorizativo, seja de instituição (recredenciamento) ou de curso (renovação
de reconhecimento), é obrigatoriamente condicionada à respectiva avaliação positiva.
A última função que compõe o tripé é a supervisão, que permite ao MEC acompanhar, a qualquer tempo, tanto as instituições como os
cursos, solicitando informações e determinando as providências que entender necessárias para saneamento das deficiências eventualmente
detectadas. Essa atribuição foi disciplinada no art. 1º, § 2º, e parágrafos seguintes, do Decreto nº 9.235/2017.
Art. 1º [...]
§ 2º A supervisão será realizada por meio de ações preventivas ou corretivas, com vistas ao cumprimento das normas gerais da educação superior, a fim de
zelar pela regularidade e pela qualidade da oferta dos cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu e das IES que os ofertam.

Nestes termos, o regular funcionamento de um curso superior depende de ato autorizativo do MEC, nos ditames do art. 10 do Decreto nº
9.235/2017. Após a autorização, o curso deve ser reconhecido. Segundo o art. 45 do Decreto, o reconhecimento é condição necessária, juntamente
com o registro, para a validade nacional dos respectivos diplomas. Já o art. 46 dispõe que a instituição de ensino superior deve protocolizar tal
pedido no período entre a metade e setenta e cinco por cento do prazo previsto para a integralização da carga horária do respectivo curso.
Tais funções – regulação, avaliação e supervisão – são atualmente desenvolvidas, no âmbito do Ministério da Educação, pela Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), nos termos do Decreto nº 9.005/2017:
Art. 28. À Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior compete

I - planejar e coordenar o processo de formulação de políticas para a regulação e a supervisão da educação superior, em consonância com as metas do PNE;
II - autorizar, reconhecer e renovar o reconhecimento de cursos de graduação e sequenciais, presenciais e a distância;
III - exarar parecer nos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior para as modalidades presencial e a distância;
IV - supervisionar instituições de educação superior e cursos de graduação e sequenciais, presenciais e a distância, com vistas ao cumprimento da legislação
educacional e à indução de melhorias dos padrões de qualidade da educação superior, aplicando as penalidades previstas na legislação;
V - estabelecer diretrizes e instrumentos para as ações de regulação e supervisão da educação superior, presencial e a distância, em consonância com o
ordenamento legal vigente;
VI - estabelecer diretrizes para a elaboração dos instrumentos de avaliação de instituições e cursos de educação superior;
VII - gerenciar sistema público de informações cadastrais de instituições e cursos de educação superior;
VIII - gerenciar sistema eletrônico de acompanhamento de processos relacionados à regulação e supervisão de instituições e cursos de educação superior;
IX - articular-se, em sua área de atuação, com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, mediante ações de cooperação institucional, técnica e
financeira bilateral e multilateral;
X - coordenar a política de certificação de entidades beneficentes de assistência social com atuação na área de educação; e
XI - gerenciar, planejar, coordenar, executar e monitorar ações referentes a processos de chamamento público para credenciamento de instituições de
educação superior privadas e para autorização de funcionamento de cursos em áreas estratégicas, observadas as necessidades do desenvolvimento do País
e a inovação tecnológica.

No tocante à avaliação, cumpre ainda destacar que a Constituição Federal determina, no inciso VII do art. 206, que o ensino será
ministrado tendo por base, entre outros, o princípio da garantia de padrão de qualidade. Complementarmente, a fim de viabilizar e assegurar a
efetividade deste princípio, em seu art. 209, inciso II, autoriza o Poder Público a avaliar a qualidade do ensino.
Para efetivar tal princípio, foi instituído, pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), que tem por objetivo assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do
desempenho acadêmico de seus estudantes, com vistas, entre outras finalidades, à melhoria da qualidade da educação superior.
Cumpre observar que, de acordo com o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.861/2004,
Os resultados da avaliação [...] constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior, neles compreendidos o
credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento
de cursos de graduação.

O SINAES, regulamentado pela Portaria MEC nº 22/2017, revogada pela Portaria MEC nº 315/2018, tem por finalidade ampla a melhoria da
qualidade da educação superior, por meio de avaliações em três dimensões: institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes.
Os instrumentos que subsidiam a produção de indicadores de qualidade e os processos de avaliação de cursos desenvolvidos pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) são o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e as avaliações in
loco realizadas pelas comissões de especialistas.
O SINAES possui uma série de instrumentos complementares: autoavaliação, avaliação externa, ENADE, avaliação dos cursos de graduação
e instrumentos de informação (Censo e Cadastro). Os resultados das avaliações possibilitam traçar um panorama da qualidade dos cursos e
instituições de educação superior no País.
No âmbito do SINAES, no que se refere à regulação dos cursos, há a previsão de avaliação externa periódica. Assim, os cursos de educação
superior passam por três tipos de avaliação externa: para autorização, para reconhecimento e para renovação de reconhecimento.
Para autorização: essa avaliação é feita quando uma instituição pede autorização ao MEC para abrir um curso. Ela é feita por dois avaliadores,
sorteados entre os cadastrados no Banco Nacional de Avaliadores (BASis). Os avaliadores seguem parâmetros de um documento próprio – os
instrumentos para avaliação in loco, que orienta as visitas. São avaliadas as três dimensões do curso quanto à adequação ao projeto proposto: a
organização didático-pedagógica, o corpo docente e técnico-administrativo e as instalações físicas.
Para reconhecimento: quando a primeira turma de um novo curso atingir a segunda metade deste curso, a instituição deve solicitar seu
reconhecimento. É feita, então, uma segunda avaliação para verificar se foi cumprido o projeto apresentado para autorização. Essa avaliação
também é feita segundo instrumento próprio, por comissão de dois avaliadores do BASis, durante dois dias. São avaliados a organização didáticopedagógica, o corpo docente, discente, técnico administrativo e as instalações físicas.
Para renovação de reconhecimento: essa avaliação é feita de acordo com o ciclo do SINAES, ou seja, a cada três anos. É calculado o Conceito
Preliminar do Curso (CPC), e aqueles cursos que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 serão avaliados in loco por dois avaliadores ao longo de dois
dias. Os cursos com conceito 3 e 4 receberão visitas apenas se solicitarem.
Os processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A
operacionalização é de responsabilidade do Inep, cabendo a este Instituto decidir sobre agendamento de avaliações de cursos, levando-se em conta
as necessidades e a conveniência de tal avaliação.
No que toca à avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação, cabe ressaltar que, nos termos dos artigos 5º, 6º e 8º da
Lei nº 10.861/2004, esta é realizada pelo Inep, sob a orientação da CONAES, mediante a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE), que se destina a aferir o desempenho dos discentes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas
competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas
do conhecimento.
O ENADE possibilita calcular a diferença entre a nota obtida pelo concluinte e a nota que seria esperada, baseada na nota de ingresso, cuja

medida é dada pelo Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD). Dessa forma, o IDD acrescenta mais algumas
informações ao resultado do ENADE e permite realizar a comparação do desempenho do estudante quando do ingresso e da conclusão do curso.
Por fim, as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Direito foram estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação pela Resolução
CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004. Dispõe, em seu art. 2º, que:
A organização do curso de graduação em Direito, observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, se expressa através do seu projeto pedagógico,
abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades
complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de curso como componente curricular obrigatório do curso, o regime acadêmico de oferta, a duração
do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico.

Estabelece ainda, no art. 3º, que:
O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio
de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura
reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do
Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania.

A Resolução enumera também as habilidades e competências, os eixos de formação presentes do Projeto Político-Pedagógico, e estabelece
regras para o estágio supervisionado e para as atividades complementares.
3. Cenário da oferta de cursos de Direito no Brasil
Desde a publicação das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso de Direito sofreu uma ampla expansão, registrando um aumento
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de cerca de 50% na oferta de cursos, e de 62% na oferta de vagas , conforme ilustrado no gráfico a seguir.
Gráfico 1. Oferta do Curso de Direito no Brasil de 2004 a 2016

Detalhando o perfil de oferta dos cursos de Direito (gráficos 2 e 3), têm-se um crescimento equivalente em número de cursos públicos e
privados e um impressionante salto de 177% no número de vagas ofertados por faculdades. O crescimento das vagas ofertadas por faculdades
supera em muito os 56% atingido pelos centros universitários e os 16% das universidades.
Gráfico 2. Instituições de Educação Superior (IES) que ofertaram curso de Direito no Brasil de 2004 a 2016

Gráfico 3. Matrículas nos cursos de Direito no Brasil de 2004 a 2016

De 2004 a 2016, nos processos seletivos, o número de inscritos nos cursos de Direito teve um aumento de 122%, enquanto o número de
vagas foi ampliado em 88%, e os ingressos, em 72%.
Gráfico 4. Processos Seletivos dos cursos de Direito no Brasil de 2004 a 2016

Comparando o crescimento da oferta ao total de inscritos interessados pela área do Direito, e a respectiva quantidade dos que
efetivamente ingressaram no curso, tem-se em todos os anos uma reserva de vagas ociosas no país. Este conjunto de vagas ociosas, que variaram
de 23.240 (2012) até 160.602 (2016), totalizou um aumento de 121% entre 2004 e 2016.
4. Cronologia das etapas regulatórias do curso de Direito
O processo de elaboração das novas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Direito contou com amplo debate junto aos órgãos de
representação profissional, bem como de especialistas e representantes governamentais do campo da educação. Nesse sentido, destacam-se:
2014: Por sugestão do Ministro da Educação, ouvidos os interesses da sociedade, iniciam, no âmbito da Câmara Consultiva Temática de
Política Regulatória do Ensino Jurídica da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, os debates sobre uma possível alteração das
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Superior;
2015: O Conselho Nacional de Educação indica a constituição de uma comissão para revisar a Resolução CNE/CES nº 9/2004. A Portaria
CNE/CES nº 1/2015 instituiu a Comissão com a seguinte composição: Conselheiros Erasto Fortes Mendonça (Presidente), Luiz Roberto Liza Curi e
José Eustáquio Romão (Relatores), Gilberto Gonçalves Garcia, Paulo Monteiro Vieira Braga Barone e Arthur Roquete de Macedo (membros).
Reuniões dias 9/2/2015, 9/3/2015, 31/8/2015 e 5/10/2015, com presença dos membros da Comissão (Arthur Roquete, Erasto Fortes, Gilberto
Garcia, José Eustáquio Romão e Luiz Curi) e, em algumas delas, de convidados especialistas, tais como: Antonio Gomes Moreira Maués (UFPA),
Cláudia Rosane Roesler (UNB), Daniela Helena Godoy (Sesu/MEC), Felipe Chiarello de Souza Pinto (Mackenzie) e Oscar Vilhena Vieira (FGV).
2016: Reuniões dias 25/1/2016, 7/3/2016, 4/4/2016, 2/5/2016 e 24/5/2016 com presença dos membros da Comissão e, em algumas delas,
de convidados especialistas, tais como: Adriana Ancona de Faria (FGV), Alexandre Magno Dias Silvino, Alexandre Veronese (Abedi), Claudia Griboski
(Inep), Daniela Helena Godoy (Sesu/MEC), Felipe Sarmento (OAB), Joaquim de Arruda Falcão Neto (FGV), José Barroso Filho (Conpedi), Gabriel
Henrique Muller (Fened), José Barroso, Loussia Musse Felix (Capes), Luana Guimarães (Seres), Luciana Garcia (Seres), Martonio Barreto (Capes),
Odim Brandão Ferreira (PGR), Otavio Luiz Rodrigues Junior (Abedi), Rogério Magnus Varela (OAB), Sergio Guerra (FGV), Sueli Macedo Silveira (Inep)
e Tarcizo Nascimento (OAB). A comissão foi então recomposta por meio da Portaria CNE/CES nº 13/2016, passando, a partir da reunião de
novembro, a ter a seguinte composição: Conselheiros: Luiz Roberto Liza Curi (Presidente), Antonio de Araujo Freitas Júnior e Gilberto Gonçalves
Garcia (Relatores), Antonio Carbonari Netto, Arthur Roquete de Macedo e José Loureiro Lopes (membros).
2017: Reuniões dias 23/1/2017, 2/2/2017 e 5/6/2017 para continuidade dos debates das DCNs no CNE, com presença dos membros da
comissão e, em algumas delas, de especialistas convidados, tais como: Adriana Ancona de Faria (FGV), Alexandre Veronese (Abedi), Alline Nunes
(Inep), Bruno Coimbra (ABMES), Francisco Schertel Mendes (IDP), Odim Brandão Ferreira (PGR), Paulo Barone (SESu/MEC), Rogério Varela (OAB),
Rubens Martins (SERES), Sergio Guerra (FGV), Tarcizo Nascimento (OAB). Em março de 2017, a Comissão foi recomposta por meio da Portaria
CNE/CES 6/2017, apresentando sua composição final: Conselheiros Luiz Roberto Liza Curi (Presidente), Antônio de Araújo Freitas Júnior (Relator),
Gilberto Gonçalves Garcia e José Loureiro Lopes (membros).
Destaca-se, ainda, a participação de representantes do CNE em eventos de discussão e debates junto à sociedade, tais como: Seminário
sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, na ABMES, em Brasília, em 14/3/2017; Audiência Pública. Novas DCNs
e regras de abertura de novos cursos de Direito, CFOAB – CNEJ/GAC, em Brasília, em 11/4/2017; II Audiência Pública para debater as propostas para
reformulação das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Direito, CFOAB – CNEJ/GAC, em Brasília, em 6/6/2017; e

Painel sobre Educação Jurídica: a proposta de novas DCNs, CONPEDI, em Brasília, em 21/7/2017, com a presença da ABEDi.
5. Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito
5.1. Projeto Pedagógico, a Matriz Curricular e a Organização e Estrutura do curso
A concepção do Projeto Pedagógico do curso de Direito deve ter em conta, além das peculiaridades do campo de estudo, sua
contextualização em relação a sua inserção institucional, política, geográfica e social, bem como os vetores que orientam as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Direito. As condições objetivas da oferta devem ser caracterizadas segundo a concepção do seu planejamento
estratégico, especificando a missão, a visão e os valores pretendidos pelo curso, além da vocação que o caracteriza.
Nesse contexto, espera-se a demonstração de como se dará a construção do conhecimento, o processo de aprendizagem de conteúdos,
competências e habilidades, explicitando as estratégias de articulação dos saberes, o diálogo pretendido e seu resgate em diferentes dimensões,
apresentando os modos previstos de integração entre teoria e prática, com a especificação das metodologias ativas utilizadas no processo de
formação.
A metodologia de ensino e aprendizagem deve guardar relação com os princípios acima descritos e, assim, proporcionar uma relação de
ensino-aprendizagem que atenda a um processo de construção de autonomia, de forma pluridimensional, dos pilares do conhecimento: aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.
Além disso, o projeto deve contemplar as formas de tratamento transversal dos conteúdos exigidos nas diretrizes nacionais tais como as
políticas de educação ambiental; a educação em direitos humanos; a educação para a terceira idade; a educação em políticas de gênero; a
educação das relações étnico-raciais; e histórias e culturas afro-brasileira, africana e indígena, entre outras.
Exige-se a explicitação das cargas horárias das atividades didático-formativas e da integralização do curso, a demonstração das formas de
realização da inter e da transdisciplinariedade, a fim de que se possa garantir um aprendizado capaz de enfrentar os problemas e os desafios
impostos pelo constante processo de inovação pelo qual passa o mundo, a produção de conhecimento e o espaço de trabalho que provoca o
profissional do Direito.
No mesmo sentido, espera-se a construção de políticas que estimulem a mobilidade nacional e internacional, como possibilidade real de
integração e troca de conhecimento, e de incentivo à inovação e de outras estratégias de internacionalização quando pertinente.
As formas de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem devem estar previstas, buscando aferir o processo formativo do sujeito.
Nesse sentido, destaca-se ainda, o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que prevê avaliação contínua e cumulativa do
desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais
provas finais.
São relevantes, também, o incentivo à extensão e à iniciação à pesquisa, como fatores articulados à atividade de ensino, assim como a
concepção e composição das atividades complementares e a previsão do Trabalho de Curso (TC). Com base no princípio da educação continuada, as
IES poderão incluir no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) a articulação entre graduação e a pós-graduação, e os modos de integração desses
programas, quando houver.
Espera-se, do mesmo modo, a apresentação da concepção e composição de atividades de prática jurídica, suas diferentes formas de
realização, bem como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica.
A organização curricular do curso de Direito, levando em consideração a legislação vigente sobre os cursos de graduação presenciais e
também a normativa sobre os processos de autorização de cursos, o regime acadêmico de oferta e a duração do curso, deverão explicitar as
escolhas realizadas, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e o seu PPC.
A tradução das Diretrizes Curriculares, articulada a cada Projeto Pedagógico de Curso, deverá estar explicitada no perfil do graduando
esperado; na maneira que serão desenvolvidas as competências/habilidades e os conteúdos curriculares básicos, exigíveis para uma adequada
formação teórica, profissional e prática; na política de prática jurídica, de trabalho de curso e de acolhimento das atividades complementares
definida pelas IES; bem como no sistema de avaliação encampado pelo curso e consistente com os objetivos formativos.
O desenvolvimento de um Trabalho de Curso (TC) deve expressar uma síntese do processo formativo almejado.
É preciso que se tenha claro que as Diretrizes Curriculares, ao destacarem a preocupação com um processo de aprendizagem que garanta
autonomia intelectual ao aluno, que valorize a utilização de metodologias ativas, e que destaque a importância de formação de competências e
habilidades, preocupam-se em construir critérios que possam provocar os cursos de Direito para uma formação inovadora, que garanta excelência e
consiga responder aos novos desafios que são apresentados todos os dias por uma sociedade cada vez mais complexa.
Cabe registrar, ainda, que a edição de novas diretrizes curriculares para um curso de graduação é uma oportunidade para indicar direções
para mudanças qualitativas nos projetos de formação. Nesse sentido, é relevante apontar que currículos enciclopédicos não representam respostas
corretas às demandas por conhecimento e competências dos egressos na área, especialmente num momento histórico em que o crescimento dos
volumes de novos conhecimentos produzidos e de oportunidades para atuação profissional em novos campos ocorre em velocidade cada vez
maior. Os currículos constituídos pela simples justaposição de uma miríade de temas considerados relevantes para a formação também não
condizem com as práticas profissionais, quase sempre adstritas a um subconjunto limitado de campos de atividade. Diante deste quadro, o
processo de formação deve constituir-se de uma sólida base comum a todos os estudantes, reservando maior aprofundamento para alguns campos
de atuação, que podem constituir uma ou mais ênfases oferecidas em função do contexto institucional ou seletivamente cursadas pelos
interessados.
Por oportuno, cabe reiterar aqui os termos do Parecer CNE/CES nº 776/1997, que trata de orientações para as diretrizes curriculares dos

cursos de graduação, estabelecendo que devem ser considerados, na sua elaboração, (i) o estímulo a uma sólida formação geral, necessária para
que o futuro graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento; (ii) ampla
liberdade na composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim como na especificação das unidades de estudos
a serem ministradas; entre outros aspectos.
Passados mais de vinte anos da aprovação do referido Parecer, tais recomendações soam ainda mais atuais. Os projetos de formação não
podem esgotar o acúmulo de conhecimentos cotidianamente produzidos em taxas cada vez mais elevadas, invalidando as estratégias puramente
aditivas muitas vezes utilizadas nas revisões curriculares. A militância profissional, associada às oportunidades de educação continuada, permitirá a
cada egresso constituir a sua trajetória ao longo da vida no mundo do trabalho.
5.2. Perfil do egresso: geral, competências e habilidades
O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística, capacidade de análise,
domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além do
domínio das formas consensuais de composição de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica, que fomente a capacidade e a
aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da
cidadania.
Desta forma, deverão ser consideradas estratégias de ensino que valorizem o protagonismo discente de forma a possibilitar uma formação
profissional que revele competências cognitivas, instrumentais e interpessoais de relevo ao profissional de Direito.
Dentre o conjunto de competências e habilidades a serem desenvolvidas no processo de aprendizagem, espera-se, ao menos, um processo
de formação jurídica apto a capacitar o graduando a interpretar e aplicar as normas do sistema jurídico nacional, articulando o conhecimento
teórico, a resolução de problemas e o estudo de caso; demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e
documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas; demonstrar
capacidade para comunicar-se com precisão; dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos,
estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito; adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação
jurídicos com objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito; desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais
de solução de conflitos; compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da
legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; atuar em diferentes instâncias, extrajudiciais, administrativas ou judiciais,
com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas, aceitar a diversidade e o
pluralismo cultural; possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito; desenvolver a capacidade de
trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar; desenvolver a capacidade de utilizar as novas tecnologias
da área do conhecimento e apreender conceitos deontológico-profissionais, desenvolvendo perspectivas transversais sobre direitos humanos.
A inserção curricular comprometida com a formação de competências implica a inserção dos estudantes na construção de soluções para
problemas que irão enfrentar na sua prática profissional. Essa inserção pressupõe uma parceria entre a academia e as atividades jurídicas, uma vez
que é pela reflexão e teorização, a partir de situações da prática, que se estabelece o processo de ensino-aprendizagem.
A organização curricular passa a encampar estratégias de ensino preocupadas no desenvolvimento de competências, com a integração e
exploração dos conteúdos a partir de situações-problema reais ou simulados da prática profissional. Essas situações representam estímulos para o
desencadeamento do processo ensino-aprendizagem.
5.3. Organização curricular
O curso de graduação em Direito deverá ter, em seu projeto pedagógico e em sua organização curricular, conteúdos e atividades que
atendam às seguintes perspectivas formativas:
I – Formação geral, que tem por objetivo oferecer ao graduando os elementos fundamentais do Direito, em diálogo com as demais
expressões do conhecimento filosófico, humanístico, das ciências sociais e das novas tecnologias da informação, abrangendo estudos que, em
atenção ao PPC, envolvam saberes de outras áreas formativas, tais como: Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História,
Psicologia e Sociologia;
II – Formação técnico-jurídica, que abrange, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos
diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo a sua evolução e aplicação às mudanças
sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se, necessariamente, dentre outros condizentes com o
PPC, conteúdos essenciais referentes às áreas de Teoria do Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal,
Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional, Direito Processual, Direito Previdenciário, Formas Consensuais de
Solução de Conflitos; e
III – Formação prático-profissional, que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nas demais
perspectivas formativas, especialmente nas atividades relacionadas com a prática jurídica e o TC.
As atividades de caráter prático-profissional e a ênfase na resolução de problemas devem estar presentes, nos termos definidos no PPC, de
modo transversal e permanente, em todas as três perspectivas formativas.
Tendo em vista a diversificação curricular, as IES poderão introduzir no PPC conteúdos e componentes curriculares visando desenvolver
conhecimentos de importância regional, nacional e internacional, bem como definir ênfases em determinado(s) campo(s) do Direito, e articular
novas competências e saberes necessários aos novos desafios que se apresentem ao mundo do Direito, tais como: Direito Ambiental, Direito
Previdenciário, Direito Eleitoral, Direito Esportivo, Direitos Humanos, Direito do Consumidor, Direito da Criança e do Adolescente, Direito Agrário,

Direito Cibernético, Direito Portuário, Formas Consensuais de Solução de Conflitos.
Há que se destacar a possibilidade de mudança do cenário profissional decorrente da inserção de novas tecnologias. Ferramentas
tecnológicas irão reduzir a demanda por recursos humanos, alterando a estrutura organizacional dos espaços que realizam atividades jurídicas.
Novas tecnologias podem alterar a elaboração e entrega de produtos e serviços jurídicos, criando novos requisitos de competências e
conhecimentos para o profissional da área.
Os planos de ensino, a serem fornecidos aos graduandos antes do início de cada período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das
atividades, inclusive extraclasse se houver, as competências e habilidades a serem trabalhadas, a metodologia do processo de ensino e
aprendizagem, os critérios de avaliação a que serão submetidos, e as referências bibliográficas básicas e complementares.
Os cursos deverão estimular a realização de atividades curriculares, de extensão ou de aproximação profissional que articulem o
aprimoramento e a inovação de vivências relativas ao campo de formação, podendo oportunizar ações junto à comunidade, ou de caráter social,
tais como clínicas e projetos.
5.4. Prática jurídica
É obrigatória a existência de um Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) em todas as Instituições de Ensino Superior. O NPJ constitui o ambiente
responsável pelas atividades de prática jurídica do curso, que podem ser diversificadas.
As práticas jurídicas, além de serem realizadas na própria Instituição de Educação Superior, poderão ser realizadas em departamentos
jurídicos de empresas públicas e privadas, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Procuradorias e demais
departamentos jurídicos oficiais, e em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas. As atividades de prática jurídica que serão
ofertadas na própria instituição poderão ser realizadas por meio de serviços de assistência jurídica sob sua responsabilidade, por ela organizados,
desenvolvidos e implantados, que deverão estar estruturados e operacionalizados de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo seu órgão
colegiado competente.
A regulamentação e o planejamento das atividades de práticas jurídicas incluirão práticas de resolução consensual de conflitos e de tutela
coletiva, bem como a prática do processo judicial eletrônico, podendo incluir atividades simuladas e reais, e estágios supervisionados, nos termos
definidos pelo Projeto Pedagógico do Curso.
As atividades de práticas jurídicas poderão ser reprogramadas e reorientadas em função do aprendizado teórico-prático gradualmente
demonstrado pelo aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, até que se possa considerá-lo concluído,
resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica.
5.5. Atividades complementares
As atividades complementares são componentes curriculares que objetivam enriquecer e complementar os elementos de formação do
perfil do graduando e que possibilitam o reconhecimento da aquisição discente de conteúdos, habilidades e competências adquiridas dentro ou fora
do ambiente acadêmico, especialmente nas relações com o campo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade ou de caráter
social. A realização dessas atividades não se confunde com a da prática jurídica ou com a elaboração do TC, e podem ser articuladas com ofertas
disciplinares que componham a organização curricular.
O estímulo a atividades culturais, transdisciplinares e inovadoras enriquecem a formação geral do estudante, que deve ter a liberdade de
escolher atividades a seu critério, respeitadas as normas institucionais do curso.
5.6. Trabalho de Curso (TC)
O TC é componente curricular obrigatório, conforme fixado pela IES no PPC. As IES deverão emitir regulamentação própria aprovada por
Conselho competente, contendo, necessariamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas
com a sua elaboração.
O TC assume importância especial como um trabalho de síntese do processo de aprendizagem desenvolvido ao longo do curso.
Considerando as inovações assumidas no processo de aprendizagem, cabe reconhecer a possibilidade de diversificação de experiências na
consecução desse objetivo e da sua forma de apresentação.
5.7. Carga horária
A carga horária referencial para o curso de graduação em Direto será de 3.700 h, observada a Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de
2007.
A carga horária de cada componente curricular e, em consequência, a carga total planejada para o curso, deve ser coerente com as
competências e habilidades próprias do perfil do egresso e com os conteúdos programáticos acima descritos.
O curso de graduação terá até 20% de sua carga horária destinada às atividades complementares e de prática jurídica, e a distribuição do
percentual previsto neste artigo será definida no PPC.
5.8. Avaliação institucional do curso
Os parâmetros de qualidade para a avaliação institucional do curso deverão atender às normas vigentes previstas na Lei nº 10.861/2004,
institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
5.9. Atividades de Extensão
As atividades de extensão figuram nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Direito como componente da organização curricular,

obedecendo às normas pertinentes, expedidas no âmbito do Conselho Nacional de Educação.
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II - VOTO DA COMISSÃO
A Comissão vota favoravelmente à aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito, na forma deste
Parecer e do Projeto de Resolução, anexo, do qual é parte integrante.
Brasília (DF), em 4 de outubro de 2018.

Conselheiro Antonio de Araujo Freitas Júnior – Relator

Conselheiro Luiz Roberto Liza Curi – Presidente

Conselheiro Gilberto Gonçalves Garcia

Conselheiro José Loureiro Lopes
III - DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 4 de outubro de 2018.

Conselheiro Antonio de Araujo Freitas Júnior – Presidente

Conselheiro Joaquim José Soares Neto – Vice-Presidente

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no
art. 9º, § 2º, alínea “e”, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e as
Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória do Ensino Jurídico, propostas ao CNE pela
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC), e com fundamento no Parecer CNE/CES nº
635/2018, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de xx de xxxx de 2018, resolve:
Art. 1º. A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito, bacharelado, a serem
observadas pelas Instituições de Educação Superior (IES).
Art. 2º No Projeto Pedagógico do Curso (PPC) deverão constar:
I - o perfil do graduando;
II - as competências, habilidades e os conteúdos curriculares básicos, exigíveis para uma adequada formação teórica, profissional e prática;
III - a prática jurídica;

IV - as atividades complementares;
V - o sistema de avaliação;
VI - o Trabalho de Curso (TC);
VII - o regime acadêmico de oferta; e
VIII - a duração do curso.
§ 1º O PPC, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais:
I - concepção do seu planejamento estratégico, especificando a missão, a visão e os valores pretendidos pelo curso;
II - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados com relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social;
III - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
IV - cargas horárias das atividades didático-formativas e da integralização do curso;
V - formas de realização de interdisciplinaridade, de mobilidade nacional e internacional, de incentivo à inovação e de outras estratégias de
internacionalização, quando pertinente;
VI - modos de integração entre teoria e prática, especificando as metodologias ativas utilizadas;
VII - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VIII - modos de integração entre graduação e pós -graduação, quando houver;
IX - incentivo, de modo discriminado, à pesquisa e à extensão, como fator necessário ao prolongamento da atividade de ensino e como
instrumento para a iniciação científica;
X - concepção e composição das atividades de prática jurídica, suas diferentes formas e condições de realização, bem como a forma de
implantação e a estrutura do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ);
XI - concepção e composição das atividades complementares; e,
XII - inclusão obrigatória do TC.
§ 2º Com base no princípio da educação continuada, as IES poderão incluir no PPC a perspectiva da articulação do ensino continuado entre
a graduação e a pós -graduação.
§ 3º As atividades de ensino dos cursos de Direito devem estar articuladas às atividades de extensão e de iniciação à pesquisa.
§ 4º O PPC deve prever ainda as formas de tratamento transversal dos conteúdos exigidos em diretrizes nacionais específicas, tais como as
políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos, de educação para a terceira idade, de educação em políticas de gênero, de
educação das relações étnico-raciais e histórias e culturas afro-brasileira, africana e indígena, entre outras.
Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística, capacidade de
análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e
sociais, além do domínio das formas consensuais de composição de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a
capacidade e a aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do Direito, à prestação da justiça e ao
desenvolvimento da cidadania.
Parágrafo único. Os planos de ensino do curso devem demonstrar como contribuirão para a adequada formação do graduando em face do
perfil almejado pelo curso.
Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as competências cognitivas,
instrumentais e interpessoais, que capacitem o graduando a:
I - interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira e comparada,
quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas;
II - demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter negocial, processual
ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
III - demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão;
IV - dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e racionalidades
fundamentais ao exercício do Direito;
V - adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor soluções e decidir
questões no âmbito do Direito;
VI - desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos;
VII - compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da
jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;
VIII - atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos;
IX - utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas;

X - aceitar a diversidade e o pluralismo cultural;
XI - compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica;
XII - possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito;
XIII - desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar; e
XIV - apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.
Art. 5º. O curso de graduação em Direito, priorizando a interdisciplinaridade e a articulação de saberes, deverá incluir no PPC, conteúdos e
atividades que atendam às seguintes perspectivas formativas:
I - Formação geral, que tem por objetivo oferecer ao graduando os elementos fundamentais do Direito, em diálogo com as demais
expressões do conhecimento filosófico e humanístico, das ciências sociais e das novas tecnologias da informação, abrangendo estudos que, em
atenção ao PPC, envolvam saberes de outras áreas formativas, tais como: Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História,
Psicologia e Sociologia;
II - Formação técnico-jurídica, que abrange, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos
diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo a sua evolução e aplicação às mudanças
sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se, necessariamente, dentre outros condizentes com o
PPC, conteúdos essenciais referentes às áreas de Teoria do Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal,
Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional, Direito Processual; Direito Previdenciário, Formas Consensuais de
Solução de Conflitos; e
III - Formação prático-profissional, que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas
formativas, especialmente nas atividades relacionadas com a prática jurídica e o TC.
§ 1º As atividades de caráter prático-profissional e a ênfase na resolução de problemas devem estar presentes, nos termos definidos no
PPC, de modo transversal, em todas as três perspectivas formativas.
§ 2º O PPC incluirá as três perspectivas formativas, considerados os domínios estruturantes necessários à formação jurídica, aos problemas
emergentes e transdisciplinares e aos novos desafios de ensino e pesquisa que se estabeleçam para a formação pretendida.
§ 3º Tendo em vista a diversificação curricular, as IES poderão introduzir no PPC conteúdos e componentes curriculares visando
desenvolver conhecimentos de importância regional, nacional e internacional, bem como definir ênfases em determinado(s) campo(s) do Direito e
articular novas competências e saberes necessários aos novos desafios que se apresentem ao mundo do Direito, tais como: Direito Ambiental,
Direito Eleitoral, Direito Esportivo, Direitos Humanos, Direito do Consumidor, Direito da Criança e do Adolescente, Direito Agrário, Direito
Cibernético e Direito Portuário.
Art. 6º A Prática Jurídica é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados,
inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, com suas
diferentes modalidades de operacionalização.
§ 1º É obrigatória a existência, em todas as IES que oferecem o curso de Direito, de um Núcleo de Práticas Jurídicas, ambiente em que se
desenvolvem e são coordenadas as atividades de prática jurídica do curso.
§ 2º As IES deverão oferecer atividades de prática jurídica na própria instituição, por meio de atividades de formação profissional e serviços
de assistência jurídica sob sua responsabilidade, por ela organizados, desenvolvidos e implantados, que deverão estar estruturados e
operacionalizados de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo seu órgão colegiado competente;
§ 3º A Prática Jurídica de que trata esse artigo deverá ser coordenada pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, podendo ser realizada, além de na
própria Instituição de Educação Superior:
I - em departamentos jurídicos de empresas públicas e privadas;
II - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Procuradorias e demais departamentos jurídicos
oficiais;
III - em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas.
§ 4º. As atividades de Prática Jurídica poderão ser reprogramadas e reorientadas em função do aprendizado teórico-prático gradualmente
demonstrado pelo aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo de Práticas Jurídicas, até que se possa considerá-lo concluído,
resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica.
§ 5º As práticas jurídicas podem incluir atividades simuladas e reais e estágios supervisionados, nos termos definidos pelo PPC.
§ 6º A regulamentação e o planejamento das atividades de prática jurídica incluirão práticas de resolução consensual de conflitos e
práticas de tutela coletiva, bem como a prática do processo judicial eletrônico.
Art. 7º Os cursos deverão estimular a realização de atividades curriculares de extensão ou de aproximação profissional que articulem o
aprimoramento e a inovação de vivências relativas ao campo de formação, podendo, também, dar oportunidade de ações junto à comunidade ou
de caráter social, tais como clínicas e projetos.
Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares que objetivam enriquecer e complementar os elementos de formação
do perfil do graduando, e que possibilitam o reconhecimento da aquisição, pelo discente, de conteúdos, habilidades e competências, obtidas dentro

ou fora do ambiente acadêmico, que estimulem atividades culturais, transdisciplinares e inovadoras, a critério do estudante, respeitadas as normas
institucionais do curso.
Parágrafo único. A realização dessas atividades não se confunde com a da prática jurídica ou com a do TC, e podem ser articuladas com a
oferta de componentes curriculares que componham a estrutura curricular do curso.
Art. 9º De acordo com as concepções e objetivos gerais do curso, nos termos do PPC, contextualizados com relação às suas inserções no
âmbito geográfico e social, as IES poderão definir conteúdos e atividades didático-formativas que constituem componentes curriculares que
possibilitam o desenvolvimento de conteúdos, competências e habilidades necessárias à formação jurídica, e podem ser desenvolvidas por meio de
estratégias e práticas pedagógicas diversificadas, inclusive extraclasse e sob a responsabilidade de determinado docente, com planejamento prévio
definido em plano de ensino, nos termos do parágrafo único do artigo 3º.
Art. 10 As IES adotarão formas especificas e alternativas de avaliação, interna e externa, de caráter sistemático, envolvendo toda a
comunidade acadêmica no processo do curso, centradas em aspectos considerados fundamentais para a identificação do perfil do formando.
Art. 11 O TC é componente curricular obrigatório, conforme fixado pela IES no PPC.
Parágrafo único. As IES deverão emitir regulamentação própria aprovada por conselho competente, contendo, necessariamente, critérios,
procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração.
Art. 12 Os cursos de graduação terão carga horária referencial de 3.700 h, observada a Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007.
Art. 13 O curso de graduação terá até 20% de sua carga horária destinada às atividades complementares e de prática jurídica.
Parágrafo único. A distribuição do percentual previsto neste artigo será definida no PPC.
Art. 14 As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser implantadas pelas IES, obrigatoriamente, no prazo máximo de até
dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta norma.
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos do período ou ano subsequente à publicação desta
norma.
Art. 15 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de
2004, a Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de julho de 2017, e demais disposições em contrário.
Documento assinado eletronicamente por Antonio de Araujo Freitas Junior, Conselheiro(a), em 01/11/2018, às 14:55, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Luiz Roberto Liza Curi, Conselheiro(a), em 01/11/2018, às 19:13, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1305899 e o código CRC A51583A0.

Referência: Processo nº 23001.000020/2015-61

SEI nº 1305899

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SGAS, Av. L2 Sul, Quadra 607, Lote 50 - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70200-670
Telefone: 2022-7734 - http://www.mec.gov.br
  

Ofício nº 452/2018/CES/SAO/CNE/CNE-MEC
Brasília, 1º de novembro de 2018.
À Senhora
MARIA CECÍLIA COSTA PEREZ
Chefe de Gabinete do Ministro de Estado da Educação
Esplanada dos Ministérios – Bloco L – Edifício Sede - 8º andar - Gabinete
70047.900 – Brasília - DF

Assunto: Encaminhamento de Processo para homologação.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23001.000020/2015-61.

Senhora Chefe de Gabinete,

Encaminho a Vossa Senhoria, para fins de homologação do Parecer abaixo listado, o seguinte
processo:

Processo:           23001.000020/2015-61
Parecer:             CNE/CES nº 635/2018
Interessado:

  Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior

Assunto:

Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito.

Atenciosamente,

DANIEL ARAGÃO PARENTE VALENTIM
Secretário-Executivo Substituto
Conselho Nacional de Educação
Documento assinado eletronicamente por Daniel Aragao Parente Valentim, Secretário(a) Executivo(a),
Substituto(a), em 01/11/2018, às 19:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria
nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1308125 e o
código CRC 607FF255.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23001.000020/2015-61

SEI nº 1308125

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 3928/2018/CHEFIA/GM/GM
Em 05 de dezembro de 2018.

Ao(À) Secrataria de Educação Superior - SESu
  
Assunto: Homologação do Parecer CNE/CES nº 635/2018.

1.
Encaminho o Ofício nº 452/2018/CES/SAO/CNE/CNE-MEC, referente à homologação do Parecer
em epígrafe, que trata da revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito, para
ciência e providências cabíveis.
2.
Após, solicito o encaminhamento do presente Processo à Consultoria Jurídica deste Ministério,
para análise e manifestação.

Atenciosamente,
RADSON SANTOS
Assessor do Ministro de Estado da Educação
Documento assinado eletronicamente por Radson de Souza Santos, Assessor(a), em 05/12/2018, às 21:11,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1349415 e o
código CRC 584EE927.

Referência: Processo nº 23001.000020/2015-61

SEI nº 1349415

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 2047/2018/CGLNRS/DPR/SERES/SERES
Em 06 de dezembro de 2018.

Ao(À) À (Ao) Chefe de Gabinete do Ministro da Educação
  
Assunto: Homologação do Parecer CNE/CES nº 635/2018 - DCN - Direito
  
1.
Trata-se de Ofício da Secretaria Executiva do CNE direcionado à chefia de Gabinete do Ministro
com vistas à homologação do Parecer CNE/CES nº 635/2018, que aprovou em 04/10/2018 as Diretrizes
Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito.
2.
Nesse sentido, informa-se a competência da Secretaria de Educação Superior para se manifestar
sobre a matéria, pelo que restitui-se o expediente ao Gabinete do Ministro uma vez que o mesmo já foi
direcionado àquela Secretaria através do Memorando nº 3928/2018/CHEFIA/GM/GM (Doc. 1349415).
3.
A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior permanece à disposição para
prestar esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
  
ALESSANDRA REGINA BRASCA
Chefe de Gabinete da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
Documento assinado eletronicamente por Alessandra Regina Brasca, Chefe de Gabinete, em 06/12/2018,
às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1349584 e o
código CRC 76FE7D98.

Referência: Processo nº 23001.000020/2015-61

SEI nº 1349584

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 401/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU
PROCESSO Nº 23001.000020/2015-61
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
EMENTA: Parecer CNE/CES nº 635/2018. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de graduação em Direito.
Homologação.

1.

RELATÓRIO

1.1.
Trata-se do Parecer CNE/CES nº 635/2018, de iniciativa do Conselho Nacional de Educação (CNE)
e da Câmara de Educação Superior (CES), que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos
cursos de graduação em Direito, estabelecidas nos termos do Parecer CNE/CES nº 635/2018, aprovado em
01/11/2018.

2.

MÉRITO

2.1.
A fixação das diretrizes gerais para os cursos de graduação encontra-se no rol de atribuições do
Conselho Nacional de Educação (CNE), de caráter normativo, deliberativo e de assessoramento ao Ministro de
Estado da Educação. Cabe ao Conselho formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade
do ensino, velar pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a participação da sociedade no
aprimoramento da educação brasileira. Às câmaras que compõem o CNE, cabe exercerem as atribuições
conferidas pela Lei 9.131/1995, artigo 9º, emitindo pareceres e decidindo privativa e autonomamente sobre os
assuntos que lhe são pertinentes.

2.2.
As DCN cumprem o papel de orientações gerais para a elaboração dos currículos que devem
necessariamente ser respeitadas pelas Instituições de Ensino Superior, com a finalidade de garantir qualidade e
uniformidade aos cursos que geram um diploma profissional. Com base nas Diretrizes, as instituições possuem
maior flexibilidade para compor seus currículos e grades, de modo a adaptarem seus cursos e projetos
pedagógicos às necessidades do mercado. Dessa forma, devem contemplar elementos de fundamentação
essencial em cada área do conhecimento ou profissão, visando promover a capacidade de desenvolvimento
intelectual e profissional autônomo do estudante.

2.3.

A Câmara de Educação Superior (CES) aprovou o Parecer CES/CNE nº 776/1997, no qual

estabelece que as DCN devem: a) se constituir em orientações para a elaboração dos currículos; b) ser
respeitadas por todas as IES; e c) assegurar a flexibilidade e a qualidade da formação oferecida aos estudantes.

2.4.
Ao definir as Diretrizes Nacionais do curso de graduação em Direito, nos termos do Parecer
CNE/CES nº 635/2018, a CES constatou uma mudança na expectativa de parte da comunidade acadêmica e de
setores que representam a atuação profissional da área, bem como com a necessidade de ajustar a estrutura
destes cursos ao atual momento histórico, considerando as perspectivas do país no que diz respeito ao
desenvolvimento da sociedade e à sua presença no contexto global.

2.5.
Destacou que a questão mais urgente diz respeito ao interesse social de egressos e da sociedade
na perspectiva de emprego e de seus significados destinados à competitividade econômica, inclusão, acesso à
renda, à produção de conhecimento e ao bem-estar da sociedade. Pontuou que desde a publicação das
Diretrizes Curriculares Nacionais então vigentes, o curso de Direito sofreu uma ampla expansão, registrando um
aumento de cerca de 50% na oferta de cursos e de 62% na oferta de vagas. A reformulação tomou em conta a
necessidade de aprimorar a qualidade na oferta do ensino jurídico.
2.6.
A presente reformulação foi iniciada a partir de sugestão do Ministro da Educação, ouvidos os
interesses da sociedade, no âmbito da Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória do Ensino Jurídica da
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Participaram dos debates e reuniões Conselheiros
da CES/CNE, membros do quadro do Ministério da Educação, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
representantes de instituições de ensino superior públicas e privadas, entre outros setores da sociedade.
Destaca-se a realização de eventos públicos de debates sobre o tema, na forma de seminários, debates e
audiências.

2.7.
A revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito deve
considerar a longevidade do documento em face das alterações realizadas no arcabouço normativo brasileiro,
que se encontra em mutação diária. Nesse contexto, propõe o CNE que o graduado possua sólida base comum
de conhecimentos, reservando-se oportunidades de aprofundamento para alguns campos de atuação, que
podem constituir um ou mais campos de ênfase oferecidos em função do contexto institucional ou
seletivamente cursados pelos interessados. Nesse contexto, o Parecer CNE/CES nº 635/2018 propõe, em
síntese, a adoção de formação que contemple os seguintes aspectos:
(i) Perfil do egresso: define competências e habilidades gerais que o graduado deve ter adquirido no
decorrer da formação, tais como sólida formação geral e humanística, capacidade argumentativa e analítica,
bem como postura crítica, entre outros. Ademais, o egresso deve ser capaz de interpretar e aplicar as normas
jurídicas do sistema brasileiro.

(ii) Organização curricular: a formação oferecida pela instituição de ensino deve englobar conteúdos e
atividades relativos às formações geral, técnico-jurídica e prático-profissional do estudante. A primeira tem por
objetivo oferecer os elementos fundamentais do Direito, em correlação com as demais ciências humanas. A

segunda abrange o conhecimento e aplicação dos diversos ramos do Direito, de modo sistemático e
contextualizado. A última propõe a integração entre a prática jurídica e os conteúdos desenvolvidos.

2.8.
No que diz respeito aos conteúdos obrigatórios, constam as disciplinas: Teoria do Direito, Direito
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito
do Trabalho, Direito Internacional, Direito Processual, Direito Previdenciário e Formas Consensuais de Solução
de Conflitos. São obrigatórias, ainda, a existência de Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) na instituição de ensino e
a realização de Trabalho de Curso (TC).  

2.9.
A carga horária definida para a graduação em Direito é de 3.700 horas, observada a Resolução
CNE/CES nº2/2018, das quais até 20% poderão ser destinadas às atividades complementares e de prática
jurídica.  

2.10.
Nos termos do quadro acima delineado, entende-se que as recomendações apresentadas
pelo Parecer CNE/CES nº 635/2018 seguem as orientações gerais das Diretrizes Curriculares Nacionais no que
tange à elaboração do currículo do curso de graduação em Direito, de forma que a Secretaria de Educação
Superior, nos limites de sua competência, não vislumbra óbice à sua homologação.

3.

CONCLUSÃO

3.1.
Diante do exposto, sugere-se que a presente nota técnica seja encaminhada à Consultoria
Jurídica junto ao Ministério da Educação, com parecer técnico da Coordenação-Geral de Legislação e Normas da
Educação Superior sobre o Parecer CNE/CES nº 635/2018, de iniciativa do CNE e sua Câmara de Educação
Superior.
Brasília/DF, 10 de dezembro de 2018.

           À consideração superior,

Daniela Helena Oliveira Godoy
Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior

           De acordo,

Paulo Monteiro Vieira Braga Barone
Secretário de Educação Superior

Documento assinado eletronicamente por Daniela Helena Oliveira Godoy, Servidor(a), em 11/12/2018, às
16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
Documento assinado eletronicamente por Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, Servidor(a), em
11/12/2018, às 20:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1353956 e o
código CRC 78A44151.

Referência: Processo nº 23001.000020/2015-61

SEI nº 1353956

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 1728/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU
Em 10 de dezembro de 2018.

Ao(À) À Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação - Conjur/MEC
  
Assunto:

Referências:

  Homologação do Parecer CNE/CES nº 635/2018.
Processo MEC nº 23001.000020/2015-61

  

1.
Trata-se do Parecer CNE/CES nº 635/2018, de iniciativa do Conselho Nacional de Educação (CNE)
e da Câmara de Educação Superior (CES), que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos
cursos de graduação em Direito, estabelecidas nos termos do Parecer CNE/CES nº 635/2018, aprovado em
01/11/2018.

2.
Em razão das competências desta Consultoria Jurídica, remete-se o expediente para análise e
manifestação quanto à homologação do documento.   

3.
A Secretaria de Educação Superior permanece à disposição para prestar eventuais
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Paulo Monteiro Vieira Braga Barone
Secretário de Educação Superior

Documento assinado eletronicamente por Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, Servidor(a), em
11/12/2018, às 20:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1354718 e o
código CRC 72F1106D.

Referência: Processo nº 23001.000020/2015-61

SEI nº 1354718
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VMT>'!$*'!-'91"-'",)*"-#)&"-'%&$&-E!91"!,'*&-"3;!"(!&$"-"!(#'
G", 5>HI5HJ &KYWIVTMX!21* "!')&$"3;!2")!-"!)$)0!51 ),1#"!
>",)'&")!&'91$"&2@#".'"34'-',1 ?,1#'-',1!'-2"-1"34'*))$'%-='*"91
"J,$")"-H-1,"34'J1()'%&'!#)*)$!-!1",'*($A&,)"%&4'/)!#1*."C.),@!1"
6'*'#'2"34'

MT
"(!(,$)/"<1?-),'E='*"#%,'*($"'5'&!#6'>",)'&"#-H-1,"34'Z5>H%&'!$*'!-'"$
NK%hVK%i,j%-"])&KUTVU%-MNM%-#)." !'."!-)$)0!,1 ),1#"!('('!$"!(#'k)&)!$:)'-"H-1,"34'%
(""'!,1!'!-2"-1"34'Q%àcdefg̀8
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/207570541

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO 'L' SALA 711 7º ANDAR PLANO PILOTO 70047-900 BRASÍLIA - DF (61) 2022-7480

DESPACHO n. 03614/2018/CONJUR-MEC/CGU/AGU
NUP: 23001.000020/2015-61
INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação - CNE
ASSUNTOS: Atos Administrativos. Homologação do Parecer CNE/CES nº 584/2018
1.
Aprovo o PARECER n° 1787/2018/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da lavra do Dr. Bruno Torres
Guedes, bem como o DESPACHO n. 3613/2018/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Coordenadora-Geral para Assuntos
Finalísticos desta Consultoria Jurídica.
2.
Ao Setor de Apoio Administrativo para adoção dos registros eletrônicos pertinentes.
3.
Após, encaminhem-se os autos, via SEI, à Secretaria-Executiva - SE/MEC para, após adoção das
providências de sua competência, submeter ao Gabinete do Ministro - GM/MEC para assinatura do ato que segue
devidamente chancelado.
Brasília/DF, 13 de dezembro de 2018.

EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS
ADVOGADO DA UNIÃO
CONSULTOR JURÍDICO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23001000020201561 e da chave de acesso 6f62259c

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 207570541
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): EMMANUEL FELIPE
BORGES PEREIRA SANTOS. Data e Hora: 13-12-2018 17:26. Número de Série: 264097435512019350. Emissor:
AC CAIXA PF v2.

13/12/2018 17:27

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Edifício Sede - 8º Andar - - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-7840 - http://www.mec.gov.br
  

Ofício nº 1915/2018/CHEFIA/GM/GM-MEC
Brasília, 17 de dezembro de 2018.
Ao Senhor
DANIEL ARAGÃO PARENTE VALENTIM
Secretário Executivo, Substituto
Conselho Nacional de Educação - CNE
SGAS, Avenida L2 Sul, Quadra 607, Lote 50
70200-670 – Brasília/DF

Assunto: Publicação do ato de Portaria.
                       
Senhor Secretário Executivo,

Dirijo-me a Vossa Senhoria para restituir o Processo nº 23001.000020/2015-61, para ciência e
providências cabíveis, considerando a Portaria nº 1.351, de 14 dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial
da União em 17 de dezembro de 2018, Seção 1, página 34, referente à homologação do Parecer CNE/CES nº
635/2018, da Câmara de Educação Superior desse Conselho, aprovado na Sessão Pública de 4 de outubro de
2018, que, junto ao Projeto de Resolução a ele Anexo, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de
graduação em Direito.

Atenciosamente,
RADSON SANTOS
Assessor do Ministro de Estado da Educação
Documento assinado eletronicamente por Radson de Souza Santos, Assessor(a), em 18/12/2018, às 12:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1362746 e o
código CRC 9E1A32FD.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23001.000020/2015-61

SEI nº 1362746

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

  

  
RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

Institui
as
Diretrizes
Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em
Direito e dá outras providências.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “e”, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela
Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Câmara Consultiva
Temática de Política Regulatória do Ensino Jurídico, propostas ao CNE pela Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC), e com fundamento no Parecer CNE/CES nº 635/2018,
homologado pela Portaria MEC nº 1.351, de 14 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 17 de dezembro de 2018,
Seção 1, pág. 34, resolve:
Art. 1º. A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito,
bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior (IES).
Art. 2º No Projeto Pedagógico do Curso (PPC) deverão constar:
I - o perfil do graduando;
II - as competências, habilidades e os conteúdos curriculares básicos, exigíveis para uma adequada formação
teórica, profissional e prática;
III - a prática jurídica;
IV - as atividades complementares;
V - o sistema de avaliação;
VI - o Trabalho de Curso (TC);
VII - o regime acadêmico de oferta; e
VIII - a duração do curso.
§ 1º O PPC, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais:
I - concepção do seu planejamento estratégico, especificando a missão, a visão e os valores pretendidos pelo
curso;
II - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados com relação às suas inserções institucional, política,
geográfica e social;

III - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
IV - cargas horárias das atividades didático-formativas e da integralização do curso;
V - formas de realização de interdisciplinaridade, de mobilidade nacional e internacional, de incentivo à inovação e
de outras estratégias de internacionalização, quando pertinente;
VI - modos de integração entre teoria e prática, especificando as metodologias ativas utilizadas;
VII - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VIII - modos de integração entre graduação e pós -graduação, quando houver;
IX - incentivo, de modo discriminado, à pesquisa e à extensão, como fator necessário ao prolongamento da
atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica;
X - concepção e composição das atividades de prática jurídica, suas diferentes formas e condições de realização,
bem como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ);
XI - concepção e composição das atividades complementares; e,
XII - inclusão obrigatória do TC.
§ 2º Com base no princípio da educação continuada, as IES poderão incluir no PPC a perspectiva da articulação do
ensino continuado entre a graduação e a pós -graduação.
§ 3º As atividades de ensino dos cursos de Direito devem estar articuladas às atividades de extensão e de iniciação
à pesquisa.
§ 4º O PPC deve prever ainda as formas de tratamento transversal dos conteúdos exigidos em diretrizes nacionais
específicas, tais como as políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos, de educação para a terceira
idade, de educação em políticas de gênero, de educação das relações étnico-raciais e histórias e culturas afro-brasileira,
africana e indígena, entre outras.
Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral,
humanística, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de argumentação,
interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio das formas consensuais de composição de
conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem,
autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania.
Parágrafo único. Os planos de ensino do curso devem demonstrar como contribuirão para a adequada formação
do graduando em face do perfil almejado pelo curso.
Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as
competências cognitivas, instrumentais e interpessoais, que capacitem o graduando a:
I - interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência
estrangeira e comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas;
II - demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de
caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
III - demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão;
IV - dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito;
V - adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de
propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito;
VI - desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos;
VII - compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;
VIII - atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de

processos, atos e procedimentos;
IX - utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas;
X - aceitar a diversidade e o pluralismo cultural;
XI - compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica;
XII - possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito;
XIII - desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter
interdisciplinar; e
XIV - apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos
humanos.
Art. 5º. O curso de graduação em Direito, priorizando a interdisciplinaridade e a articulação de saberes, deverá
incluir no PPC, conteúdos e atividades que atendam às seguintes perspectivas formativas:
I - Formação geral, que tem por objetivo oferecer ao graduando os elementos fundamentais do Direito, em diálogo
com as demais expressões do conhecimento filosófico e humanístico, das ciências sociais e das novas tecnologias da
informação, abrangendo estudos que, em atenção ao PPC, envolvam saberes de outras áreas formativas, tais como:
Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia;
II - Formação técnico-jurídica, que abrange, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação,
observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e
contextualizados segundo a sua evolução e aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas
relações internacionais, incluindo-se, necessariamente, dentre outros condizentes com o PPC, conteúdos essenciais
referentes às áreas de Teoria do Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal,
Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional, Direito Processual; Direito Previdenciário,
Formas Consensuais de Solução de Conflitos; e
III - Formação prático-profissional, que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos
nas demais perspectivas formativas, especialmente nas atividades relacionadas com a prática jurídica e o TC.
§ 1º As atividades de caráter prático-profissional e a ênfase na resolução de problemas devem estar presentes,
nos termos definidos no PPC, de modo transversal, em todas as três perspectivas formativas.
§ 2º O PPC incluirá as três perspectivas formativas, considerados os domínios estruturantes necessários à
formação jurídica, aos problemas emergentes e transdisciplinares e aos novos desafios de ensino e pesquisa que se
estabeleçam para a formação pretendida.
§ 3º Tendo em vista a diversificação curricular, as IES poderão introduzir no PPC conteúdos e componentes
curriculares visando desenvolver conhecimentos de importância regional, nacional e internacional, bem como definir
ênfases em determinado(s) campo(s) do Direito e articular novas competências e saberes necessários aos novos desafios
que se apresentem ao mundo do Direito, tais como: Direito Ambiental, Direito Eleitoral, Direito Esportivo, Direitos
Humanos, Direito do Consumidor, Direito da Criança e do Adolescente, Direito Agrário, Direito Cibernético e Direito
Portuário.
Art. 6º A Prática Jurídica é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos
profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o
correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização.
§ 1º É obrigatória a existência, em todas as IES que oferecem o curso de Direito, de um Núcleo de Práticas
Jurídicas, ambiente em que se desenvolvem e são coordenadas as atividades de prática jurídica do curso.
§ 2º As IES deverão oferecer atividades de prática jurídica na própria instituição, por meio de atividades de
formação profissional e serviços de assistência jurídica sob sua responsabilidade, por ela organizados, desenvolvidos e
implantados, que deverão estar estruturados e operacionalizados de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo
seu órgão colegiado competente;
§ 3º A Prática Jurídica de que trata esse artigo deverá ser coordenada pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, podendo

ser realizada, além de na própria Instituição de Educação Superior:
I - em departamentos jurídicos de empresas públicas e privadas;
II - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Procuradorias e demais
departamentos jurídicos oficiais;
III - em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas.
§ 4º. As atividades de Prática Jurídica poderão ser reprogramadas e reorientadas em função do aprendizado
teórico-prático gradualmente demonstrado pelo aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo de Práticas
Jurídicas, até que se possa considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis
ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica.
§ 5º As práticas jurídicas podem incluir atividades simuladas e reais e estágios supervisionados, nos termos
definidos pelo PPC.
§ 6º A regulamentação e o planejamento das atividades de prática jurídica incluirão práticas de resolução
consensual de conflitos e práticas de tutela coletiva, bem como a prática do processo judicial eletrônico.
Art. 7º Os cursos deverão estimular a realização de atividades curriculares de extensão ou de aproximação
profissional que articulem o aprimoramento e a inovação de vivências relativas ao campo de formação, podendo, também,
dar oportunidade de ações junto à comunidade ou de caráter social, tais como clínicas e projetos.
Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares que objetivam enriquecer e complementar os
elementos de formação do perfil do graduando, e que possibilitam o reconhecimento da aquisição, pelo discente, de
conteúdos, habilidades e competências, obtidas dentro ou fora do ambiente acadêmico, que estimulem atividades
culturais, transdisciplinares e inovadoras, a critério do estudante, respeitadas as normas institucionais do curso.
Parágrafo único. A realização dessas atividades não se confunde com a da prática jurídica ou com a do TC, e
podem ser articuladas com a oferta de componentes curriculares que componham a estrutura curricular do curso.
Art. 9º De acordo com as concepções e objetivos gerais do curso, nos termos do PPC, contextualizados com
relação às suas inserções no âmbito geográfico e social, as IES poderão definir conteúdos e atividades didático-formativas
que constituem componentes curriculares que possibilitam o desenvolvimento de conteúdos, competências e habilidades
necessárias à formação jurídica, e podem ser desenvolvidas por meio de estratégias e práticas pedagógicas diversificadas,
inclusive extraclasse e sob a responsabilidade de determinado docente, com planejamento prévio definido em plano de
ensino, nos termos do parágrafo único do artigo 3º.
Art. 10 As IES adotarão formas especificas e alternativas de avaliação, interna e externa, de caráter sistemático,
envolvendo toda a comunidade acadêmica no processo do curso, centradas em aspectos considerados fundamentais para
a identificação do perfil do formando.
Art. 11 O TC é componente curricular obrigatório, conforme fixado pela IES no PPC.
Parágrafo único. As IES deverão emitir regulamentação própria aprovada por conselho competente, contendo,
necessariamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua
elaboração.
Art. 12 Os cursos de graduação terão carga horária referencial de 3.700 h, observada a Resolução CNE/CES nº 2,
de 18 de junho de 2007.
Art. 13 O curso de graduação terá até 20% de sua carga horária destinada às atividades complementares e de
prática jurídica.
Parágrafo único. A distribuição do percentual previsto neste artigo será definida no PPC.
Art. 14 As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser implantadas pelas IES, obrigatoriamente,
no prazo máximo de até dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta norma.
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos do período ou ano subsequente
à publicação desta norma.
Art. 15 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a Resolução CNE/CES nº 9,

de 29 de setembro de 2004, a Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de julho de 2017, e demais disposições em contrário.

ANTONIO DE ARAUJO FREITAS JÚNIOR

Documento assinado eletronicamente por Antonio de Araujo Freitas Junior, Conselheiro(a), em 18/12/2018, às 14:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
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RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018(*)
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito
e daì outras providências.
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “e”, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de
25 de novembro de 1995, e as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Câmara Consultiva Temática de Política Regulatória
do Ensino Jurídico, propostas ao CNE pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação
(SERES/MEC), e com fundamento no Parecer CNE/CES nº 635/2018, homologado pela Portaria MEC nº 1.351, de 14 de dezembro
de 2018, publicada no DOU de 17 de dezembro de 2018, Seção 1, pág. 34, resolve:
Art. 1º. A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito, bacharelado,
a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior (IES).
Art. 2º No Projeto Pedagógico do Curso (PPC) deverão constar:
I - o perfil do graduando;
II - as competências, habilidades e os conteúdos curriculares básicos, exigíveis para uma adequada formação teórica,
profissional e prática;
III - a prática jurídica;
IV - as atividades complementares;
V - o sistema de avaliação;
VI - o Trabalho de Curso (TC);
VII - o regime acadêmico de oferta; e
VIII - a duração do curso.
§ 1º O PPC, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais:
I - concepção do seu planejamento estratégico, especificando a missão, a visão e os valores pretendidos pelo curso;
II - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados com relação às suas inserções institucional, política,
geográfica e social;
III - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
IV - cargas horárias das atividades didático-formativas e da integralização do curso;
V - formas de realização de interdisciplinaridade, de mobilidade nacional e internacional, de incentivo à inovação e de
outras estratégias de internacionalização, quando pertinente;
VI - modos de integração entre teoria e prática, especificando as metodologias ativas utilizadas;
VII - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VIII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;
IX - incentivo, de modo discriminado, à pesquisa e à extensão, como fator necessário ao prolongamento da atividade de
ensino e como instrumento para a iniciação científica;
X - concepção e composição das atividades de prática jurídica, suas diferentes formas e condições de realização, bem
como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ);
XI - concepção e composição das atividades complementares; e,
XII - inclusão obrigatória do TC.
§ 2º Com base no princípio da educação continuada, as IES poderão incluir no PPC a perspectiva da articulação do
ensino continuado entre a graduação e a pós-graduação.
§ 3º As atividades de ensino dos cursos de Direito devem estar articuladas às atividades de extensão e de iniciação à
pesquisa.
§ 4º O PPC deve prever ainda as formas de tratamento transversal dos conteúdos exigidos em diretrizes nacionais
específicas, tais como as políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos, de educação para a terceira idade, de
educação em políticas de gênero, de educação das relações étnico-raciais e histórias e culturas afro-brasileira, africana e indígena,
entre outras.
Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística,
capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de argumentação, interpretação e valorização
dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio das formas consensuais de composição de conflitos, aliado a uma postura
reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica, indispensável ao
exercício do Direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania.
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Parágrafo único. Os planos de ensino do curso devem demonstrar como contribuirão para a adequada formação do
graduando em face do perfil almejado pelo curso.
Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as
competências cognitivas, instrumentais e interpessoais, que capacitem o graduando a:
I - interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira
e comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas;
II - demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
III - demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão;
IV - dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito;
V - adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor
soluções e decidir questões no âmbito do Direito;
VI - desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos;
VII - compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;
VIII - atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos
e procedimentos;
IX - utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas;
X - aceitar a diversidade e o pluralismo cultural;
XI - compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica;
XII - possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito;
XIII - desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter
interdisciplinar; e
XIV - apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.
Art. 5º. O curso de graduação em Direito, priorizando a interdisciplinaridade e a articulação de saberes, deverá incluir no
PPC, conteúdos e atividades que atendam às seguintes perspectivas formativas:
I - Formação geral, que tem por objetivo oferecer ao graduando os elementos fundamentais do Direito, em diálogo com as
demais expressões do conhecimento filosófico e humanístico, das ciências sociais e das novas tecnologias da informação,
abrangendo estudos que, em atenção ao PPC, envolvam saberes de outras áreas formativas, tais como: Antropologia, Ciência
Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia;
II - Formação técnico-jurídica, que abrange, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as
peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados segundo a sua
evolução e aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se,
necessariamente, dentre outros condizentes com o PPC, conteúdos essenciais referentes às áreas de Teoria do Direito, Direito
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito
Internacional, Direito Processual; Direito Previdenciário, Formas Consensuais de Solução de Conflitos; e
III - Formação prático-profissional, que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nas
demais perspectivas formativas, especialmente nas atividades relacionadas com a prática jurídica e o TC.
§ 1º As atividades de caráter prático-profissional e a ênfase na resolução de problemas devem estar presentes, nos
termos definidos no PPC, de modo transversal, em todas as três perspectivas formativas.
§ 2º O PPC incluirá as três perspectivas formativas, considerados os domínios estruturantes necessários à formação
jurídica, aos problemas emergentes e transdisciplinares e aos novos desafios de ensino e pesquisa que se estabeleçam para a
formação pretendida.
§ 3º Tendo em vista a diversificação curricular, as IES poderão introduzir no PPC conteúdos e componentes curriculares
visando desenvolver conhecimentos de importância regional, nacional e internacional, bem como definir ênfases em determinado(s)
campo(s) do Direito e articular novas competências e saberes necessários aos novos desafios que se apresentem ao mundo do
Direito, tais como: Direito Ambiental, Direito Eleitoral, Direito Esportivo, Direitos Humanos, Direito do Consumidor, Direito da Criança
e do Adolescente, Direito Agrário, Direito Cibernético e Direito Portuário.
Art. 6º A Prática Jurídica é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos
profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, aprovar o
correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização.
§ 1º É obrigatória a existência, em todas as IES que oferecem o curso de Direito, de um Núcleo de Práticas Jurídicas,
ambiente em que se desenvolvem e são coordenadas as atividades de prática jurídica do curso.
§ 2º As IES deverão oferecer atividades de prática jurídica na própria instituição, por meio de atividades de formação
profissional e serviços de assistência jurídica sob sua responsabilidade, por ela organizados, desenvolvidos e implantados, que
deverão estar estruturados e operacionalizados de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo seu órgão colegiado
competente;
§ 3º A Prática Jurídica de que trata esse artigo deverá ser coordenada pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, podendo ser
realizada, além de na própria Instituição de Educação Superior:
I - em departamentos jurídicos de empresas públicas e privadas;
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II - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Procuradorias e demais
departamentos jurídicos oficiais;
III - em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas.
§ 4º. As atividades de Prática Jurídica poderão ser reprogramadas e reorientadas em função do aprendizado teóricoprático gradualmente demonstrado pelo aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo de Práticas Jurídicas, até que se
possa considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas
carreiras contempladas pela formação jurídica.
§ 5º As práticas jurídicas podem incluir atividades simuladas e reais e estágios supervisionados, nos termos definidos
pelo PPC.
§ 6º A regulamentação e o planejamento das atividades de prática jurídica incluirão práticas de resolução consensual de
conflitos e práticas de tutela coletiva, bem como a prática do processo judicial eletrônico.
Art. 7º Os cursos deverão estimular a realização de atividades curriculares de extensão ou de aproximação profissional
que articulem o aprimoramento e a inovação de vivências relativas ao campo de formação, podendo, também, dar oportunidade de
ações junto à comunidade ou de caráter social, tais como clínicas e projetos.
Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares que objetivam enriquecer e complementar os
elementos de formação do perfil do graduando, e que possibilitam o reconhecimento da aquisição, pelo discente, de conteúdos,
habilidades e competências, obtidas dentro ou fora do ambiente acadêmico, que estimulem atividades culturais, transdisciplinares e
inovadoras, a critério do estudante, respeitadas as normas institucionais do curso.
Parágrafo único. A realização dessas atividades não se confunde com a da prática jurídica ou com a do TC, e podem ser
articuladas com a oferta de componentes curriculares que componham a estrutura curricular do curso.
Art. 9º De acordo com as concepções e objetivos gerais do curso, nos termos do PPC, contextualizados com relação às
suas inserções no âmbito geográfico e social, as IES poderão definir conteúdos e atividades didático-formativas que constituem
componentes curriculares que possibilitam o desenvolvimento de conteúdos, competências e habilidades necessárias à formação
jurídica, e podem ser desenvolvidas por meio de estratégias e práticas pedagógicas diversificadas, inclusive extraclasse e sob a
responsabilidade de determinado docente, com planejamento prévio definido em plano de ensino, nos termos do parágrafo único do
artigo 3º.
Art. 10 As IES adotarão formas especificas e alternativas de avaliação, interna e externa, de caráter sistemático,
envolvendo toda a comunidade acadêmica no processo do curso, centradas em aspectos considerados fundamentais para a
identificação do perfil do formando.
Art. 11 O TC é componente curricular obrigatório, conforme fixado pela IES no PPC.
Parágrafo único. As IES deverão emitir regulamentação própria aprovada por conselho competente, contendo,
necessariamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua
elaboração.
Art. 12 Os cursos de graduação terão carga horária referencial de 3.700 h, observada a Resolução CNE/CES nº 2, de 18
de junho de 2007.
Art. 13 O curso de graduação terá até 20% de sua carga horária destinada às atividades complementares e de prática
jurídica.
Parágrafo único. A distribuição do percentual previsto neste artigo será definida no PPC.
Art. 14 As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser implantadas pelas IES, obrigatoriamente, no
prazo máximo de até dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta norma.
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos do período ou ano subsequente à
publicação desta norma.
Art. 15 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a Resolução CNE/CES nº 9, de 29
de setembro de 2004, a Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de julho de 2017, e demais disposições em contrário.
ANTONIO DE ARAUJO FREITAS JÚNIOR
N. da Coejo: Republicada por ter saído, no DOU de 18-12-2018, Seção 1, pág. 122, com incorreção
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