SIC Nº 14/2019
Belo Horizonte, 13 de maio de 2019.
LICENCIATURA. DIRETRIZES CURRIRULARES NACIONAIS. TEMPOS MÍNIMOS DE
DURAÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO. PRAZO. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015.
CONSELHO PLENO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.
A Resolução CP/CNE nº 2, de 2015, em seu art. 22, estabeleceu dois anos de prazo para seu
cumprimento. Esse prazo foi alterado para três anos, pela Resolução CP/CNE nº 1, de 9 de
agosto de 2017 e para quatro anos pela Resolução CP/CNE nº 3, de 3 de outubro de 2018.
Apesar do vencimento dos prazos ter ocorrido em 30 de junho de 2017 e 30 de junho de
2018, respectivamente... relógio e calendário atrasados no CNE.
Teoricamente, o prazo encerra-se no dia 30 de junho de 2019 para que as IES cumpram a
determinação de que nenhum curso de Licenciatura em funcionamento deixe de
contemplar o mínimo de 3.200 horas (de 60 minutos) e de 4 anos para integralização.
Acreditamos que a Residência Pedagógica, programa instituído pela CAPES – Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, através da Portaria nº 38,
de 28 de fevereiro de 2018, “com a finalidade de apoiar Instituições de Ensino Superior na
implementação de projetos inovadores que estimulem a articulação entre teoria e prática
nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas de Educação
Básica” (art. 1º), possa consolidar-se a partir daí.
Tempos mínimos e máximos de integralização das licenciaturas, bacharelados e
tecnológicos serão discutidos no 113º Curso sobre Controle e Registro Acadêmico, que
ministraremos em Belo Horizonte, nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019.

Não deixe de inscrever-se ao 64º Curso sobre Secretaria Acadêmica Digital e Arquivo
Acadêmico, que será ministrado entre 19 e 30 de maio de 2019, na modalidade EAD.
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