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I - RELATÓRIO

O Coordenador Geral de Avaliação do Ensino Superior - DEPES/SESu, de ordem,
encaminha à apreciação do CNE proposta de criação de Comissão de Especialistas de
Ensino de Jomaiismo. A justificativa apresentada pode ser restringida à inserção da
habilitação no Exame Nacional de Cursos em separado da área de Comunicação Social.
II - MÉRITO

Com efeito, a proposta fundamenta-se na justificativa mencionada, tendo em vista
que as duas outras - "necessidade evidente de tratamento diferenciado das demais

habilitações da área de Comunicação, em decorrência de mais especificidades e
oportunidade de resgatar o perfil do jornalista, dentro da concepção de atualidade e
modemidade das mais bem conceituadas escolas de formação" são válidas para as diversas
habilitações das diferentes áreas, bastando como exemplo indicar Comércio Exterior,
habilitação contemporânea freqüente na área de Administração.
A inserção da habilitação jornalismo no Exame Nacional de Cursos, por sua vez,
precisaria ser entendida como uma amostra das competências desenvolvidas no âmbito da

área de Comunicação Social, área essencialmente interdisciplinar e multidisciplinar, que
engloba a

produção do sentido e mesmo do próprio real

mediante símbolos

consubstanciados em múltiplas linguagens. Por outro lado, do ponto de vista prático, admitir
a transformação de uma amostra de uma área de conhecimento em um campo específico de
formação profissional pode ensejar o fortalecimento do especialismos ou da especialização
em si, numa perspectiva contrária às tendências hodiernas de formação horizontalizada.

III - VOTO DA RELATORA

Diante do exposto e por entender que não cabe estabelecer diretrizes e parâmetros
para habilitações específicas, sou de parecer contrário à proposta de criação de Comissão
de Especialistas de Ensino de Jomaiismo.
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Brasília-DF, 7 de julho de 1999.

Conselheir ^ilke Weber- Relatora
IV - DECISÃO DA GAMARA

A Câmara de Educação Superior acompanha o voto da Relatora.
Sala das Sessões,

7

de julho de 1999.

Conselheiros Roberto Cláudio Frota Bezerra - Presidente

i <h, ^

Arthur Roquete de Macedo - Vice-Presid^nte
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