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Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015.

CURIOSIDADES SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS.

 

O CNE já aprovou DCN para os cursos de

·         Economia Doméstica - Pareceres CES/CNE nºs 162/2010 e 507/2011);
·         Computação (Parecer CES/CNE nº 136/2012);
·         Oceanografia (Parecer CES/CNE nº 224/2012);
·         Ciências Aeronáuticas (Parecer CES/CNE nº 225/2012);
·         Geologia e Engenharia Geológica (Parecer CES/CNE nº 387/2012; e
·         Teologia (Parecer CES/CNE nº 60/2014).

Mas esses pareceres não foram homologados e, assim, as resoluções não foram editadas. Não tendo sido editadas as
 resoluções, esses cursos não têm DCN!

Mesmo não tendo DCN editadas, os cursos de Computação (2005, 2008, 2011) e Teologia (2015) foram incluídos no
 ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, apesar do disposto na Lei do SINAES:

Lei nº 10.861, de 14/04/2004:

Art. 5º A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame
 Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE.

§ 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. (grifo nosso)

O CNE não editou, ainda, DCN para cursos como Moda, Fotografia, Gastronomia...

Teoricamente, o CNE também admite mais de uma nomenclatura para os cursos de Cinema - além de Cinema e
 Audiovisual, a possibilidade da habilitação no curso de Comunicação Social; e Agronomia - Engenharia Agronômica...

Para as Engenharias, quando da edição da Resolução CES/CNE nº 11/2002, entendemos que novas resoluções não seriam
 editadas - nos enganamos! O CNE editou Resoluções para Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca
 e Engenharia Agronômica – que também pode denominar-se Agronomia. Durma-se com um barulho desses!!!

O mesmo aconteceu com o curso de Administração. Quando o CNE editou DCN para Administração Pública, até recurso
 houve.

No 96º Curso sobre Controle e Registro Acadêmico de Instituições de Ensino Superior, em Recife-PE, no período de 19 a 21
 deste mês, trataremos de Diretrizes Curriculares Nacionais. Inscreva-se.

 

http://cursosconsae.com.br/curso/96cra/curso.html


Saudações,
 Profª. Abigail França Ribeiro
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