SIC Nº 02/2017.
Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2017.

Profissionais de setores de Controle e Registro Acadêmico de Instituições de Ensino Superior – IES, têm
sua vida cada dia mais complicada.
Alterações na Lei nº 9.394/1996, transformaram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional numa
colcha de retalho. O Congresso aprova propostas malucas, sem considerar regulamentos em vigor, já
consolidados, provocando confusão e atuações as mais inusitadas.
Um exemplo? Cumprimento do art. 32 da Portaria Normativa nº 40/2007 e, concomitantemente, o §1º do
art. 47 da LDB, na redação da Lei nº 13.168/2015. Teoricamente, deveríamos cumprir a Lei... mas ela é ruim,
ruim, ruim! Além de melhor, mais apropriado, o art. 32 já estava em vigor há 8 anos!!!
O Conselho Nacional de Educação parece ter perdido a autoridade. Lembram-se do SIC nº 35/2016? A
Portaria Normativa nº 22/2016 desconsiderou o Parecer CES/CNE nº 539/2016. Na ocasião dissemos: “...
ou o Conselho Nacional de Educação manda nessa história, ou não manda... Se manda, o Parecer 539/2016
deveria ter sido considerado e homologado, e a Resolução 3/2016 do Conselho não deveria constar da
Portaria Normativa!”.
Passados 20 anos da edição da LDB, o Conselho Nacional ainda não editou Diretrizes Curriculares Nacionais
para muitos cursos superiores, que seguem sem normas atuais, já que os currículos mínimos deixaram de
vigorar. Há 20 anos!
Isso sem falar na estranha sistemática do MEC de editar / publicar / republicar / corrigir/ recorrigir / revogar.
Para melhorar 2017, vamos discutir todos os assuntos - do Processo Seletivo (Concurso Vestibular) até o
registro do diploma, passando por matrícula, aproveitamento de estudos, transferência, frequência,
currículos, estágio, TCC, Colação de Grau -, no 102º Curso sobre Controle e Registro Acadêmico de IES, em
Salvador/BA, nos dias 22, 23 e 24 de março. Inscreva-se.
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