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p,), pACS S/C com s^e no

município de Salvador, no Estado da Bahia, por seu Magnífico Reitor Prof. Manoel J. F. de
Zos SobrLho, consilta à Câmara de Educação Superior do CNE sobre a matéria que se
segue.

A Universidade, desde 2000, oferece os Programas de Doutorado em Admmistraçao
Pública e de Doutorado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional em

convênio, respectivamente, com a Universidade Complutense de Madrid e a Universidade de

Barcelona, ambas espanholas.

Estes programas decorreram de colaboração anterior que a UNIFACS vem mantendo

com as Universidades referidas e que já ensejaram a participação dos seus professores em
projetos comuns, como seminários realizados no Brasil e na Espanha, pesquisas conjuntas

Licâmbio de estudantes, etc. Estas atividades contribuem para o programa de pesquisa

próprio que esta Universidade desenvolve, integrado com orgaos públicos e universidades

brasileiras.

Dada a novidade das propostas, a UNIFACS encaminhou carta ao então Secretário de

Fdticacão Suoerior do MEC, consultando sobre o assunto. Apesar de não obter resposta da

SrconS plerlor^ com a Coordenação de Avaliação da CAPES resultaram na

orientação de que, como se tratava de programas de universidades estrangeiras, caberia

aZas orientar e/ou assistir os eventuais graduados na revalidação dos diplomas conseguidos

no Brasil.

Consultando a Resolução CNE/CES 1/97, que exige que seja pedida autorização ao

Poder Público para que os diplomas concedidos por este tipo de programas tenham validade
no país, e como os convênios já citados, anexados ao processo, so foram firmados segundo
semestre de 1999, a UNIFACS providenciou a elaboraçao dos referidos pedidos de
Carlos Alberto Serpa0034/SOS
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programas de pós-graduação brasileiros.

Para a elaboração dos referidos pedidos, dado ao roteiro recebito da CAPES, que tem

vSasTar:
das propostas

L"as^qSaToic^epção
estrangeiro, a ser realizado no Bra^b

hipótese que a Resolução 01/97 contempla, mas para a qual a estrutura do
roteiro da CAPES não se adequa.

bl

Pedido de autorização de Doutorado conjunto, com título estrangeiro, numa

primeira fase, como etapa inicial para implantação deste Doutorado na
UNIFACS. Nesse caso, porém, ter-se-ia que alterar o roteiro, apresentan o,
como se professores residentes fossem, os professores estrangeiros, bem
como a sua produção científica.

c)

Pedido de Ltorização de Doutorado da UNIFACS com a Universidade

estrangeira como participante, hipótese, porem, nao contemplada nos
convênios assinados, pelo menos para a primeira oferta dos Doutorados.

A UNIFACS optou pela concepção do pedido de autorização de Doutorado conjunto,

com título estrangeiro, numa primeira fase, como etapa inicial para implantaçao deste
Doutorado na UNIFACS,como, aliás,já previam os dois convênios.

Os referidos programas já foram submetidos à CAPES, pela segunda vez. Quando da
primeira, os consultores daquele órgão que opinaram sobre as
entenderam que elas deveriam ser apreciadas com base na Resolução 01/97 acima citada. F

fuTção disso e por orientação da CAPES, os pedidos foram ressubmetidos no segundo
semestre de 2000.

Tendo se repetido o ocorrido anteriormente, ou seja, a não apreciação dos pedidos no
contexto da Resolução CNF/CFS 01/97, em 21/12/2000 a UNIFACS, em correspondência ao
Presidente da CAPES solicitou que as propostas em questão fossem apreciadas,

preliminarmente, nos seus aspectos jurídicos, visando definir quem seria o agente do o er
Público que deve apreciar e/ou autorizar estes pedidos - se a CAPES, a Secretaria de Ensino

Superior - SESu ou este Conselho, para que sejam estabelecidas as condições a que devam
atender e a sua respectiva viabilidade.

Em 22/1/2001 a UNIFACS recebeu a informação, através do Ofício DAV/CAPES

007/2001 de que " ...'a precisa definição de Toder Público', conforme referido no art. 1 da
Resolução CNF/CFS 1, de 28 de fevereiro de 1997, somente poderá ser feita pelo proprio
CNE."

A UNIFACS então concluiu:

"Face ao acima exposto, e tendo em vista que o art. P da Resolução 01/97 da
CES/CNE diz que:

Carlos Alberto Serpa0034/SOS

X-..) Não serão revalidados, nem reconhecidos, para quaisquer fins, diplomas de graduação e
de pós graduação, em níveis de mestrado e doutorado, obtido através de cmsos ministrados no Brasil,
oferecidos por instituições estrangeiras, especialmente nas modalidades semi-presencial ou a distância,
diretamente ou mediante qualquer forma de associação com instituições brasileiras, sem a devida
autorização do Poder Público, nos termos estabelecidos pelo artigo 209, I e 11, da Constituição
Federal-C..)'

Considerando ainda que:

1. A resposta recebida pela CAPES de que a definição do órgão competente para
apreciar e/ou autorizados pedidos de Doutorado acima referenciados somente
poderá ser feita pelo Conselho Nacional de Educação;
2. A UNEFACS procurou que os citados Programas de Doutorado tivessem as

características de "transferência de tecnologia", visando poder atender à enorme
demanda local por programas de pós-graduação, que não é atendida pelos
programas existentes;

3. Esta Universidade fez consultas prévias a respeito à SESu e à CAPES, sem obter

respostas precisas e submeteu a este último Órgão, além disto, os Programas com a
documentação comprobatória de toda a sua situação;
4. A ausência de uma definição sobre o assunto e, particularmente, as notícias com

base em fontes do MEC e da CAPES sobre instituições de ensino superior
estrangeiras que ministram programas de pós-graduação no Brasil, dando-as,
genericamente, como irregulares, está causando constrangimentos e dificuldades
com os alunos dos dois Programas, em que pese os esclarecimentos que Uies foram

prestados quando se matricularam, requer à Câmara de Ensino Superior desse
Conselho a definição do órgão competente para apreciar e/ou autorizar estes
programas e as condições a que devam atender para tanto."
n - VOTO DO(A)RELATOR(A)

Esta Câmara de Educação Superior já se pronunciou a respeito da matéria, revogando
inclusive a Resolução CNE/CES 1/97 pelo Parecer CNE/CES 864/2001, homologado pelo
Senhor Ministro da Educação em 15/3/2001, resultando dai a Resolução 2 de 3/4/2001,
publicada no DOU de 9/4/2001, Seção 1, página 13.
Pela referida Resolução os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos no Brasil

por instituições estrangeiras diretamente ou mediante convênio com instituições nacionais,
deverão imediatamente cessar o processo de admissão de novos alunos e encaminhar à

CAPES a relação dos diplomados nesses cursos, bem como a dos alunos neles matriculados,
com a previsão do prazo de conclusão dos mesmos, cabendo aos diplomados encaminhar a
documentação necessária ao processo de reconhecimento por intermédio da CAPES.

Fica assim evidenciada a competência da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior - CAPES para tratar da matéria, votando este relator no sentido
de que nestes termos se responda à interessada,

Brasíliar^OT, 19

de 2002.

Conselbeiro(a) Carlos Albett^ s4pa de Oliveira^ Relator(a)
Carlos Alberto SerpaO(}34/SOS
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ffl- DECISÃO DA GAMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por imanimidade o voto do Relator.

Sala das Sessões, em

J

19 ^

de fevereiro de 2002.

^

Conselhe iro Arthur Roqueté de Macedo- Presidente

Consell^iro José Ca

Carlos Almeida da Silva- Vice-Presidante

Carlos Alberto Serpâ0034/SOS
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Salvador, 30 de janeiro de 2001.

Prof. Ulysses de Oliveira Panisset

Presidente do Conselho Nacional de Educação - CNE

Senhor Presidente:

A Universidade Salvador — UNIFACS, mantida pela FACS S/C,com sede no município de
Salvador, estado da Bahia, representada neste ato por seu Magnífico Reitor Prof. Manoel J.
F. de Barros Sobrinho, vem à presença de V.Sa. consultar sobre a matéria que se segue.
1. ANTECEDENTES

1.1. Esta Universidade, desde 2000, oferece os programas de Doutorado em
Administração Pública e de Doutorado em Planejamento Territorial e
Desenvolvimento Regional em convênio, respectivamente, com a Universidade

Complutense de Madrid e a Universidade de Barcelona, ambas espanholas.
1.2. Estes programas decorreram de colaboração anterior que a UNIFACS vem
mantendo com as Universidades referidas e que já ensejaram a participação dos
seus professores em projetos comuns, como serninários realizados no Brasil e na

Espanha, pesquisas conjuntas, intercâmbio de estudantes etc. Estas atividades

contribuem para o programa de pesquisa próprio que esta Universidade desenvolve,
integrado com órgãos públicos e universidades brasileiras.
1.3. Dada a novidade das propostas, a UNIFACS encaminhou carta ao Secretário de

Educação Superior do MEC, consultando sobre o assunto. Apesar de não obter
resposta da consulta, contatos posteriores com a Coordenação de Avaliação da
CAPES resultaram na orientação de que, como se tratava de programas de
umversidades estrangeiras, caberia apenas orientar e/ou assistir os eventuais
graduados na revalidação dos diplomas conseguidos no Brasil.

1.4. Consultando a Resolução CES/CNE 01/97, que exige que seja pedida autorização
ao Poder Público para que os diplomas concedidos por este tipo de programas
tenham validade no país, e como os convênios já citados (Anexo 1) só foram
firmados no segundo semestre de 1999, a UNIFACS providenciou a elaboração dos
referidos pedidos de autorização, os quais foram encaminhados à CAPES em

M
março de 2000, na suposição de que fosse ela o agente do Poder Público para esses
casos, já que é responsável pela avaliação dos programas de pós-graduação
brasileiros.

1.5. Para a elaboração dos referidos pedidos, dada o roteiro recebido da CAPES, que
tem uma estrutura direcionada para programas a serem realizados no Brasil por
instituições brasileiras, colocando exigências voltadas para este fim, houve dúvida
sobre qual a concepção das propostas que deveriam ser encaminhadas:

1.5.1. Pedido de autorização para Doutorado estrangeiro, a ser realizado no Brasil,
hipótese que a Resolução 01/97 contempla, mas para a qual a estrutura do
roteiro da CAPES não se adequa.

1.5.2. Pedido de autorização de Doutorado conjunto, com título estrangeiro, numa
primeira fase, como etapa inicial para implantação deste Doutorado na
UNIFACS. Nesse caso, porém, ter-se-ia que alterar o roteiro, apresentando,
como se professores residentes fossem, os professores estrangeiros, bem como
a sua produção científica.

1.5.j. Pedido de autorização de Doutorado da UNIFACS com a Universidade

estrangeira como participante, hipótese, porém, não contemplada nos
convênios assinados, pelo menos para a primeira oferta dos Doutorados.

1.6. A UNIFACS optou pela concepção do pedido de autorização de Doutorado
conjunto, com titulo estrangeiro, numa primeira fese, como etapa inicial para
implantação deste Doutorado na UNIFACS, como, aliás, já previam os dois
convênios.

1.7. Os referidos programas já estão sendo submetidos à CAPES, pela segunda vez.
Quando da primeira, os consultores daquele órgão que opinaram sobre as
propostas, aparentemente não entenderam que elas deveriam ser apreciadas com

base na Resolução 01/97 acima citada. Em função disso, e por orientação da
CAPES,os pedidos foram ressubmetidos no segundo semestre de 2000.

1.8. Tendo se repetido o ocorrido anteriormente, ou seja. a não apreciação dos pedidos
no contexto da Resolução 01/97, em 21.12.2000 a U*NIFACS, em correspondência

ao Presidente da CAPES,solicitou que as propostas em questão fossem apreciadas,
preliminarmente, nos seus aspectos jurídicos, visando definir quem seria o agente
do Poder Público que deve apreciar e/ou autorizar estes pedidos - se a CAPES, a
Secretaria de Ensino Superior — SESu ou esse Conselho, para que sejam
estabelecidas as condições a que devam atender e a sua respectiva viabilidade.
1.9. Em 22.01.2001 esta Universidade recebeu a informação, através do ofício
DAV/CAPES n° 007/2001 de que

... a precisa definição de 'Poder Públicoconforme referido no art. 1° da Resolução n" 1

de 28 defevereiro de 1997, somente poderá serfeita pelo próprio CNE."

2. CONSULTA

2.1. Face ao acima exposto, e tendo em vista que o art. 1° da Resolução 01/97 da
CES/CNE diz que:

^'Não serão revalidados, nem reconhecidos, para quaisquerfins. diplomas de graduação e
de pós-graduação, em níveis de mestrado e doutorado, obtidos através de cursos
ministrados no Brasil, oferecidos por instituições estrangeiras, especialmente nas

modalidades semi-presencial ou a distância, diretamente ou mediante qualquerforma de
associação com instituições brasileiras, sem a devida autorização do Poder Público, nos
termos estabelecidos pelo artigo 209,1 e II, da Constituição Federal."(o grifo é nosso)
2.2. Considerando ainda que:

2.2.1. A resposta recebida da CAPES de que a definição do órgão competente para
apreciar e/ou autorizar os pedidos de Doutorado acima referenciados somente

poderá ser feita pelo Conselho Nacional de Educação;
2.2.2. A UNIFACS procurou que os citados Programas de Doutorado tivessem as
características de 'transferência de tecnologia", visando poder atender a
enorme demanda local por programas de pós-graduação, que nãn é atendida
pelos programas existentes;

2.2.3. Esta Universidade fez consultas prévias a respeito à SESu e a CAPES, sem
obter respostas precisas e submeteu a este último Órgão, além disto, os
Programas com a documentação comprobatória de toda a sua situação;
2.2.4. A ausência de uma definição sobre o assunto e, particularmente, as notícias
com base em fontes do MEC e da CAPES sobre instituições de ensino superior
estrangeiras que ministram programas de pós-graduação no Brasil, dando-as,
genericamente, como irregulares, está causando constrangimentos e
dificuldades com . os alunos dos dois Programas, em que pese os
esclarecimentos que lhes foram prestados quando se matricularam,

requer à Camara de Ensino Superior desse Conselho, a definição do órgão competente para
apreciar e/ou autorizar estes programas e as condições a que devam atender para tanto.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.
Cordiais Saudações

Pro^. Manoel J. lè^ de Barros sobrinho
Reitor
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cláusula TERCER a

Siguientes

Universidades podrán realizar Ias

I. Proyectos de investigación conjuntos en temas de interé,
comun para ambas Universidades.

información en temas de interés para ambas
y estudiantes para

"í-- Impartición de ensenanzas conjuntas.
CLÁUSUI^ CUAffTi^

ei desarrollo de ítividadS^^^nluntíf
Planes de trabajo bianuales para
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participantes ycuanta infSàn det^S^:^^

Ias actividades a

CLÁUSUTA QUTNTi»
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Doctorado en Administración Públira

realizacion dei Programa de

SaatoscorreránacarsodelaUniversSad deSlv^on
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Rector
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ARTIGO I

s^<s..x.

í

dois anos,em regim^^nsivo,SjiScíÍSÍSÍ^£

®

21!^!."
'í^s^^oiverão
em instalações
adequadas, r>vt;w.^ p^la "UNIFACS,
uNIFac<? que
o,,» ,ídevera aportar tamt>em o
suporte administrativo
e Hi'rfári>-<j
necessário.^^
4.

^te a snjxraçso do cmso d» docência do toceiio dclo(doJioiadot'S^lS^*T
de pesqmsa, de 12 créditos, o doutorando terá de

constituido por três membros doutores nos termos

,

permitir a obtenção da um certifícado-dinloina mi^

°

«t^açao publica diante de um tribunal

estabelecidos. A superão dessa vaioraçáo vai

««-»^».»^ooD.p.:.^dSaan.°Sof.íÍSr=r«°E:^d.V
ARTIGO n
1.

A matricíula para os programas de Doutorado fica suieita ao mm,, _•
pedagógicas estabelecidas pela Universidade de nflTT.d.ioi« ao oanpcnnajio das normas administrativas e
programa de doutorado estabelecido legalmente é de 10
°
P"

Universitat de Barcelona, de acordo com a

incluindo pelo

J.

pelo Reitor da

^

nominal e o Cunicuio de cada doutorado.

•Certificado de título/s universitário/s que possui.
Certificado onde
constem
as matérias
aprovadas
e as aualificaca«nhridt«c
va_ o numero
• de horas
correspondente
a cada
matéria
(ou histórico
escolar)
'^^fàes obtidas, e.também

èVlFW

Doutorado dirigida ao Reitor,
4.

perante a ^mversiídf

m^d^

=rr/ioine dos candidatos admitidos,

Barcelona na Secretaria da Unidade Responsável da

rnatricula da Universidade de

5.

candS^L^qÍS^Sà
™ de cumprimento
^ para
carrsar esse programa.
UNlirACS. mdicando as conoições especificas
-gente para a stta inscriçáo no respectivo
Os estudantes da TTMTFa/^ç „.. <•

doc^i

"«««« to»i.

■=lizid«s„UNIFACS.

artigo m

O programa de doutorado deslocará 7 professores como máximo recomendáveL
Os custos relativos aos elementos seguintes ficarão por conta da UNIFACS;

I.

a)

incluindo a tramitação do

b)
c)

professor vai receber em duas vezesperíodo de duração do curso.

e)

4.

correspondentes aos dias de estadia, que o
momento de mcorporação à docência e 50% à metade do

A retril^çâo «oitóSL^ní

^

vezes: 50% no momento de incorporação /Sre

professor,

^^fessores/asque tenhamassurnidoadireçãodetesest5oder3n«H i

pmodo
máximododenúmero
duas semanas
para ac^tóto
wK:S
¥í equivalente aP®"dois créditos (com
independência
de tesesVSi
ÍrS=^^
^ quantidade

viagem e estadia serão as mesrS^iXl

5.

t«es que dirija. As condiçõi de

esupuiaoas em a) b) c) e d), que ficarão por conta da UNIFACS.

c^tos. O valor de l

™

^ quantidade equivalente a 2

6.

(975.000 pessetas

a quantidade de 1.275 OOO

SXTto^Íti^T-

equivalente a 10 SS."*

^ realizSrcmso acaSS

Umversitat de Barcelona recàierá anualmente a quantidade

8. T«ias as condições econômicas estipuladas em 2 3 4 3 6e7«^„ • .
cia.., j.

3, ô e 7 serão revisadas cada 2 anos.

artigo IV
1.

A

assistência nas aulas será obrigatória.

«'ft

V
s(A;ifb

para a

professores, vão perder o dirdto de assistênck às aiE os crédiios^r^^^

°

ARTEGO V

na legislação vigente aplicável

4 í
A tírí"
atribuição f°
do tttulo de Doutor pela Univereidade de Plnm.inno
vigentes para esta Universidade.

■ ..

WMiona cumprira mt^ramente os requisitos legais

ARTIGO VI

Doutorado em «Plamficaçâo Tenitorial e
essores pamcipantes, qtie se comprometem a dirigir de I a

3 teses doutorais i'^da um '

'■ ^aSoí

«» «.vim, s, im, for

ã legalidade vigente.

cursos e a digmncação do grau obtido e arfaptadn

ARTIGO Vn

igSs. exce'S°se^^^^^o'^S^^íS^te

Procogãves automaticamente por petiodos

Em qualquer caso. ficará gatantida a finaliza^, dospro^*S^°^

de sua vigência.

O presente convênio será redigido em castelhano e português, sendo ambas as versões igualmente válidas.

Barcelona, 6 de outubro de 1999

y#'
Pela Uuivermtat de Barcelona

Pela Universidade Facultades de Salvador

• (

i-'r. Antônio Caparrõs
Reitor

loel Banos"
Reitor

