Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;ao N acional

CAPITULO IV
Da EducalYao Superior
Art. 43°. A educa<;;aosuperior tern por finalidade:
I - estimular a cria<;;aocultural e 0 desenvolvimento do espfrito cientffico e do
pensamento refiexivo;
II - formar diplomados nas diferentes areas de conhecimento, aptos para a inser<;;aoem
setores profissionais e para a participa<;;ao no desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua forma<;;ao continua;
III - incentivar 0 trabalho de pesquisa e investiga<;;ao cientffica, visando 0
desenvolvimento da ciencia e da tecnologia e da cria<;;aoe difusao da cultura, e, desse
modo, desenvolver 0 entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - prom over a divulga<;;ao de conhecimentos culturais, cientfficos e tecnicos que
constituem patrimonio da humanidade e comunicar 0 saber atraves do ensino, de
publica<;;6es ou de outras formas de comunica<;;ao;
V - suscitar 0 desejo permanente de aperfei<;;oamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretiza<;;ao, integrando os conhecimentos que vao sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada gera<;;ao;
VI - estimular 0 conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar servi<;;osespecializados a comunidade e estabelecer com
esta
uma rela<;;aode reciprocidade;
VII - prom over a extensao, aberta a participa<;;ao da popula<;;ao, visando a difusao das
conquistas e beneflcios resultantes da cria<;;aocultural e da pesquisa cientifica e
tecnolagica
geradas na institui<;;ao.
Art. 44°. A educa<;;aosuperior abrangera os seguintes curs os e programas:
I - cursos seqiienciais por campo de saber, de diferentes nfveis de abrangencia, abertos
a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas institui<;;6es de ensino;
II - de gradua<;;ao, abertos a candidatos que ten ham conclufdo 0 ensino medio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
III - de pas -gradua<;;ao, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de
especializa<;;ao, aperfei<;;oamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de
gradua<;;ao e que atendam as exigencias das institui<;;6es de ensino;
IV - de extensao, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em
cada caso pelas institui<;;6es de ensino.
Art. 45°. A educa<;;ao superior sera mini strada em institui<;;6es de ensino superior,
publicas ou privadas, com variados graus de abrangencia ou especializa<;;ao.
Art. 46°. A autoriza<;;ao e 0 reconhecimento de cursos, bem como 0 credenciamento de
institui<;;6es de educa<;;aosuperior, terao prazos limitados, sendo renovados,
periodicamente,
apas processo regular de avalia<;;ao.
§ 1°. Apas urn prazo para saneamento de deficiencias eventualmente identificadas pela
avalia<;;ao a que se refere este artigo, havera reavalia<;;ao, que podera resultar, conforme 0
caso, em desativa<;;ao de cursos e habilita<;;6es, em interven<;;ao na institui<;;ao, em
suspensao

temponiria de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento.
§ 2°. No caso de instituic;ao publica, 0 Poder Executivo responsavel por sua manutenc;ao
acompanhara 0 processo de saneamento e fornecera recursos adicionais, se necessarios,
para a superac;ao das deficiencias.
Art. 47°. Na educac;ao superior, 0 ana letivo regular, independente do ana civil, tern,
no minima, duzentos dias de trabalho academico efetivo, excluido 0 tempo reservado
aos
exames finais, quando houver.
§ 1°. As instituic;oes informarao aos interessados, antes de cada periodo letivo, os
programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua durac;ao, requisitos,
qualificac;ao dos professores, recursos disponiveis e criterios de avaliac;ao, obrigando-se

a
cumprir as respectivas condic;oes.
§ 2°. Os alunos que ten ham extraordinario aproveitamento nos estudos, demonstrado
por meio de provas e outros instrumentos de avaliac;ao espedficos, aplicados por banca
examinadora especial, poderao ter abreviada a durac;ao dos seus cursos, de acordo com

as
normas dos sistemas de ensino.
§ 3°. E obrigat6ria a freqiiencia de alunos e professores, salvo nos program as de
educac;ao a distancia.
§ 4°. As instituic;oes de educac;ao superior oferecerao, no periodo noturno, cursos de
graduac;ao nos mesmos padroes de qualidade mantidos no periodo diurno, sendo
obrigat6ria
a oferta noturna nas instituic;oes publicas, garantida a necessaria previsao orc;amentaria.
Art. 48°. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terao
validade nacional como prova da formac;ao recebida par seu titular.
§ 1°. Os diplomas expedidos pelas universidades serao por elas pr6prias registrados, e
aqueles conferidos por instituic;oes nao-universitarias serao registrados em
universidades
indicadas pelo Conselho Nacional de Educac;ao.
§ 2°. Os diplomas de graduac;ao expedidos por universidades estrangeiras serao
revalidados por universidades publicas que tenham curso do mesmo nivel e area ou
equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparac;ao.
§ 3°. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades
estrangeiras s6 poderao ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de
p6sgraduac;ao
reconhecidos e avaliados, na mesma area de conhecimento e em nivel
equivalente ou superior.
Art. 49°. As instituic;oes de educac;ao superior aceitarao a transferencia de alunos
regulares, para cursos afins, na hip6tese de existencia de vagas, e mediante processo
seletivo.
Paragrafo unico. As transferencias ex officio dar-se-ao na forma da lei.
Art. 50°. As instituic;oes de educac;ao superior, quando da ocorrencia de vagas, abrirao
matricula nas disciplinas de seus cursos a alunos nao regulares que demonstrarem
capacidade de cursa-las com proveito, mediante processo seletivo previo.
Art. 51°. As instituic;oes de educac;ao superior credenciadas como universidades, ao
deliberar sobre criterios e normas de selec;ao e admissao de estudantes, levarao em conta
os

efeitos desses criterios sobre a orientac;ao do ensino media, articulando-se
6rgaos
normativos dos sistemas de ensino.

com os

Art. 52°. As universidades sao institui~6es pluridisciplinares de forma<;;ao dos quadros
profissionais de nivel superior, de pesquisa, de extensao e de dominio e cultivo do saber
humann, que se caracterizam por:
I - produ~ao intelectual institucionalizada mediante 0 estudo sistema tieo dos temas e
problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista cientifico e cultural, quanta regional
e
nacional;
II - urn ter<;;odo corpo docente, pelo menos, com titula<;;aoacademica de mestrado ou
doutorado;
III - urn ter<;;odo cor po docente em regime de tempo integral.
Paragrafo unico. E facultada a cria<;;aode universidades especializadas por campo do
saber.
Art. 53°. No exerdcio de sua autonomia, sao asseguradas as universidades, sem
prejuizo de outras, as seguintes atribui<;;6es:
1- criar, organizar e extinguir, em sua sede, curs os e programas de educa<;;ao superior
previstos nesta Lei, obedecendo as normas gerais da Uniao e, quando for 0 caso, do
respectivo sistema de ensino;
II - fixar os curriculos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais
pertinentes;
III - estabelecer pIanos, programas e projetos de pesquisa cientffica, produ<;;ao artfstiea
e atividades de extensao;
IV - fixar 0 numero de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigencias
do seu meio;
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonancia com as normas
gerais atinentes;
VI - conferir graus, diplomas e outros titulos;
VII - firmar contratos, acordos e convenios;
VIII - aprovar e executar pIanos, program as e projetos de investimentos referentes a
obras, servi~os e aquisi<;;6es em geral, bem como administrar rendimentos conforme
dispositivos institucionais;
IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constitui<;;ao,
nas leis e nos respectivos estatutos;
X - receber subven<;;6es, doa<;;6es,heran<;;as,legados e coopera<;;ao financeira resultante
de convenios com entidades publicas e privadas.
Paragrafo unieo. Para garantir a autonomia did<itico-cientifiea das universidades,
cabera aos seus colegiados de en sino e pesquisa decidir, dentro dos recursos
or<;;amentarios
disponiveis, sobre:
I - cria<;;ao,expansao, modifiea<;;ao e extin<;;aode cursos;
II - amplia<;;ao e diminui<;;ao de vagas;
III - elabora<;;ao da programa<;;ao dos cursos;
IV - programa~ao das pesquisas e das atividades de extensao;
V - contrata<;;ao e dispensa de professores;
VI - pIanos de carreira docente.
Art. 54°. As universidades mantidas pelo Poder Publico gozarao, na forma da lei, de
estatuto juridico especial para atender as peculiaridades de sua estrutura, organiza<;;ao e
financiamento pelo Poder Publico, assim como dos seus pIanos de carreira e do regime
juridico do seu pessoal.
§ 1°. No exerdcio da sua autonomia, alem das atribui<;;6es asseguradas pelo artigo
anterior, as universidades publicas poderao:
I - propor 0 seu quadro de pessoal docente, tecnico e administrativo, assim como urn

plano de cargos e sahlr'ios, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos
disponiveis;
II - elaborar 0 regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais
concernentes;
III - aprovar e executar pIanos, programas e projetos de investimentos referentes a
obras, servi<;os e aquisi<;6es em geral, de acordo com os recursos alocados pelo
respectivo
Poder mantenedor;
IV - elaborar seus or<;amentos anuais e plurianuais;
V - adotar regime financeiro e contiibil que atenda as suas peculiaridades de
organiza<;ao e funcionamento;
VI - realizar opera<;6es de credito ou de financiamento, com aprova<;ao do Poder
competente, para aquisi<;ao de bens im6veis, instala<;6es e equipamentos;
VII - efetuar transferencias, quita<;6es e tomar outras providencias de ordem
or<;amentaria, financeira e patrimonial necessarias ao seu born desempenho.
§ 2°. Atribui<;6es de autonomia universitaria poderao ser estendidas a institui<;6es que
comprovem alta qualifica<;ao para 0 en sino ou para a pesquisa, com base em avalia<;ao
realizada pelo Poder Publico.
Art. 55°. Cabera a Uniao assegurar, anualmente, em seu Or<;amento Geral, recursos
suficientes para manuten<;ao e desenvolvimento das institui<;6es de educa<;ao superior
por
ela mantidas.
Art. 56°. As institui<;6es publicas de educa<;ao superior obedecerao ao principio da
gestao democratica, assegurada a existencia de 6rgaos colegiados deliberativos, de que
participarao os segmentos da comunidade institucional, local e regional.
Paragrafo unico. Em qualquer caso, os do centes ocuparao setenta por cento dos
assentos em cada 6rgao colegiado e comissao, inclusive nos que tratarem da elabora<;ao
e
modifica<;6es estatutarias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes.
Art. 57°. Nas institui<;6es publicas de educa<;ao superior, 0 professor ficara obrigado ao
minimo de oito horas semanais de aulas.

TiTULO VI
Dos Profissionais

da Educa~ao

Art. 61°. A forma<;ao de profissionais da educa<;ao, de modo a atender aos objetivos
dos diferentes niveis e modalidades de ensino e as caracteristicas de cada fase do
desenvolvimento do educando, tera como fundamentos:
I - a associa<;ao entre teorias e praticas, inclusive mediante a capacita<;ao em servi<;o;
II - aproveitamento da forma<;ao e experie ncias anteriores em institui<;6es de ensino e
outras atividades.
Art. 6r. A forma<;iio de docentes para atuar na educa<;iiobasica far-se-a em nivel
superior, em curso de licenciatura, de graduac,;iioplena, em universidades e institutos
superiores de educa<;iio, admitida, como formac,;iiominima para 0 exercicio do magisterio
na educa<;iio infantil e nas quatro primeiras series do ensino fundamental, a oferecida em
nivel medio, na modalidade Normal.
Art. 63°. Os institutos superiores de educa<;iiomanterao:
I - cursos formadores de profissionais para a educa<;iiobasica, inclusive 0 curso normal
superior, destin ado a forma<;iiode docentes para a educa<;ao infantil e para as primeiras
series do ensino fundamental;
II - program as de forma<;iiopedag6gica para portadores de diplomas de educa<;iio

superior que queiram se dedicar a educa~iio basica;
III - programas de educa~iio continuada para os profissionais de educa~iio dos diversos
niveis.
Art. 64°. A forma~iio de profissionais de educa~iio para administra~iio, planejamento,
inspe~iio, supervisiio e orienta~iio educacional para a educa~iio basica, sera feita em cursos
de gradua~iio em pedagogia ou em nivel de pos-gradua~iio, a criterio da institui~iio de
ensino, garantida, nesta forma~iio, a base comum nacional.
Art. 65°. A forma~iio docente, exceto para a educa~iio superior, incluira pratica de
ensino de, no minimo, trezentas horas.
Art. 66°. A prepara~iio para 0 exercicio do magisterio superior far-se-a em nivel de
pos-gradua~iio, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.
Paragrafo unico. 0 notorio saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em
area afim, pod era suprir a exigencia de titulo academico.
Art. 67°. Os sistemas de ensino promoveriio a valoriza~iio dos profissionais da
educa~iio, assegurando-Ihes, inclusive nos termos dos estatutos e dos pIanos de carreira do
magisterio publico:
I - ingresso exclusivamente por concurso publico de provas e titulos;
II - aperfei~oamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periodico
remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressiio funcional baseada na titula~iio ou habilita~iio, e na avalia~iio do
desempenho;
V - periodo reservado a estudos, planejamento e avalia~iio, incluido na carga de
trabalho;
VI - condi~6es adequadas de trabalho.
Paragrafo unico. A experiencia docente e pre-requisito para 0 exercicio profissional de
quaisquer outras fun~6es de magisterio, nos term os das normas de cada sistema de ensino.

TiTULO VIII
Das Disposi~oes Gerais
Art. 78°. 0 Sistema de Ensino da Uniiio, com a colabora~iio das agencias federais de
fomento a cultura e de assistencia aos indios, desenvolvera programas integrados de ensino
e pesquisa, para oferta de educa~iio escolar bilingiie e intercultural aos povos indigenas,
com os seguintes objetivos:
1- proporcionar aos indios, suas comunidades e povos, a recupera~iio de suas
memorias historicas; a reafirma~iio de suas identidades etnicas; a valoriza~iio de suas
linguas e ciencias;
II- garantir aos indios, suas comunidades e povos, 0 acesso as informa~6es,
conhecimentos tecnicos e cientificos da sociedade nacional e demais sociedades indigenas e
niio-indias.
Art. 79°. A Uniiio apoiara tecnica e financeiramente os sistemas de ensino no
provimento da educa~ao intercultural as comunidades indigenas, desenvolvendo programas
integrados de ensino e pesquisa.
§ 1°. Os program as serao planejados com audiencia das comunidades indigenas.
§ 2°. Os programas a que se refere este artigo, incluidos nos PIanos Nacionais de
Educa~ao, terao os seguintes objetivos:
1- fortalecer as praticas socio-culturais e a lingua materna de cada comunidade
indigena;
II - manter programas de forma~ao de pessoal especializado, destinado a educa~ao
escolar nas comunidades indigenas;
III - desenvolver curriculos e programas especificos, neles incluindo os conteudos
culturais correspondentes as respectivas comunidades;

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didatico espedfico e diferenciado.
Art. 80°. a Poder Publico incentivara 0 desenvolvimento e a veicula<;iio de programas
de ensino a distancia, em todos os niveis e modalidades de ensino, e de educa<;iio
continuada.
§ 1°. A educa<;iioa distancia, organizada com abertura e regime especiais, sera oferecida
por institui<;6es especificamente credenciadas pela Uniiio.
§ ZOo A Uniiio regulamentara os requisitos para a realiza<;iio de exames e registro de
diploma relativos a cursos de educa<;iioa distancia.
§ 3°. As normas para produ<;ao, controle e avalia<;iiode program as de educa<;iioa
distancia e a autoriza<;iio para sua implementa<;iio, caberiio aos respectivos sistemas de
ensino, podendo haver coopera<;iio e integra<;iio entre os diferentes sistemas.
§ 4°. A educa<;iioa distancia gozara de tratamento diferenciado, que incluira:
I - custos de transmissiio reduzidos em canais comerciais de radiodifusiio sonora e de
sons e imagens;
II - concessiio de canais com finalidades exclusivamente educativas;
III - reserva de tempo minima, sem onus para 0 Poder Publico, pelos concessionarios
de canais comerciais.
Art. 81°. E permitida a organiza<;iio de cursos ou institui<;6es de ensino experimentais,
desde que obedecidas as disposi<;6es desta Lei.
Art. 82°. as sistemas de ensino estabeleceriio as normas para realiza<;iio dos estagios
dos alunos regularmente matriculados no ensino medio ou superior em sua jurisdi<;iio.
Paragrafo unico. a estagio realizado nas condi<;6es deste artigo niio estabelecem vinculo
empregaticio, podendo 0 estagiario receber bolsa de estagio, estar segurado contra
acidentes e ter a cobertura previdenciaria prevista na legisla<;iio espedfica.
Art. 83°. a ensino militar e regulado em lei especifica, admitida a equivalencia de
estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino.
Art. 84°. as discentes da educa<;iiosuperior poderiio ser aproveitados em tarefas de
ensino e pesquisa pelas respectivas institui<;6es, exercendo fun<;6es de monitoria, de acordo
com seu rendimento e seu plano de estudos.
Art. 85°. Qualquer cidadiio habilitado com a titula<;iiopropria podera exigir a abertura
de concurso publico de provas e titulos para cargo de docente de institui<;iiopublica de
ensino que estiver sendo ocupado por professor niio concursado, por mais de seis anos,
ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 41 da Constitui<;iio Federal e 19 do Ato das
Disposi<;6es Constituciona is Transitorias.
Art. 86°. As institui<;6es de educa<;iiosuperior constituidas como universidades
integrar-se-iio, tambem, na sua condi<;iiode institui<;6es de pesquisa, ao Sistema Nacional
de Ciencia e Tecnologia, nos termos da legisla<;iio espedfica.

