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1. Apresentação 

O Sistema de Educação Superior brasileiro é composto por um conjunto de 
instituições diversificadas em sua forma de organização e sua natureza administrativa. 
Quanto à organização acadêmica, as instituições de educação superior (IES) dividem-se 
em dois grandes grupos: as instituições universitárias – universidades, centros 
universitários e centros federais de educação tecnológica; e as instituições não 
universitárias – faculdades integradas, faculdades isoladas, escolas e institutos. Já no 
que condiz à sua categoria administrativa, as IES classificam-se em públicas – federais, 
estaduais e municipais – e privadas – particulares, comunitárias, confessionais e 
filantrópicas. 

Toda instituição de ensino, independentemente de sua organização acadêmica ou 
natureza administrativa, precisa estar credenciada pelo Poder Público, para que possa 
atuar na educação superior do país. Uma instituição pública, por exemplo, precisa de um 
ato legal, sancionado por autoridade pública constituída, para que seja criada, 
independentemente de qual instância de governo a mantenha, se federal, estadual ou 
municipal. Uma instituição de educação superior privada necessita de um ato normativo 
do governo federal que a credencie sua mantenedora, para que possa oferecer cursos.  

O credenciamento institucional pode ser entendido como sendo um processo de 
acreditação da instituição que ministra um curso superior perante o Estado e a 
sociedade, vale dizer, diante do aparato normativo-institucional e dos agentes 
envolvidos com a educação (indivíduos, famílias, empresas, órgãos públicos, 
corporações profissionais, educadores, etc.). Por isso, um diploma – ou um certificado – 
que ateste a formação recebida por um estudante, para que seja registrado e tenha 
validade nacional, precisa ser expedido por uma IES credenciada.  

A constituição do Sistema de Educação Superior do Brasil é relativamente 
recente. Remonta à chegada da Corte portuguesa à então colônia, no início do séc. XIX, 
tendo evoluído lentamente durante o Império e a República Velha, com base na criação 
de faculdades majoritariamente mantidas pelo governo central. A partir dos anos 30, o 
ritmo de crescimento aumentou, tendo contribuído para isso, as reformas educacionais 
que incentivaram a criação de universidades e implantaram uma nova sistemática para 
criação de instituições e cursos superiores, concebida com base em processos de 
autorização e reconhecimento. 

Neste documento, vamos analisar o processo de constituição normativa da 
sistemática de autorização e reconhecimento institucional, a qual se associa, 
cronologicamente, ao próprio desenvolvimento do ensino universitário brasileiro. 
Cumpre destacar que tal sistemática vigorou até meados da última década do séc. XX, 
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quando foi substituída pela sistemática do credenciamento institucional, não obstante 
permanecer sendo utilizada para os processos de autorização e reconhecimento de 
cursos superiores. 

2. Origens da Sistemática de Autorização e Reconhecimento 

O Decreto 19.851/31, iniciativa do então Governo Provisório do Brasil instituído 
após a Revolução de 30, surgiu em decorrência de uma antiga reivindicação de setores 
educacionais em favor da constituição de universidades. Nesse sentido, dispôs, em sua 
ementa, que o “ensino superior no Brasil obedecerá, de preferência, ao sistema 
universitário, podendo ainda ser ministrado em institutos isolados” (grifo nosso). Para 
os propósitos deste Documento de Trabalho, interessa aqui o estabelecido no art.12: as 
“universidades estaduais ou livres poderão ser equiparadas às universidades federais 
para os efeitos da concessão de títulos, dignidades e outros privilégios universitários, 
mediante inspeção prévia pelo Departamento Nacional do Ensino e ouvido o Conselho 
Nacional de Educação” (grifo nosso). Pelo Decreto, as universidades estaduais e as 
livres (privadas), uma vez equiparadas, ficariam sujeitas à fiscalização do governo 
federal, a quem incumbia verificar a “fiel observância de todos os preceitos legais e 
estatutários” (art. 13). 

O conceito de equiparação, em verdade, precede a edição do Decreto 19.851/31. 
Antes, um estabelecimento estadual ou livre já podia ser equiparado a uma instituição 
pública federal, o que na prática significava estar adequado aos parâmetros desta última 
para que pudesse gozar do direito de oferecer educação superior. Não obstante, com o 
Decreto e dada sua ênfase na criação de universidades, tal conceito foi estendido a 
instituições mais complexas do que os estabelecimentos isolados (faculdades).  

Ao longo dos anos 30, o aparato normativo que regularia a educação superior 
pelas próximas décadas seria completado, tendo o Decreto-Lei 421/38 assumido lugar 
preeminente. Ficou definido que, “a partir da publicação desta lei, para que um curso 
superior se organize e entre a funcionar no país, será necessária a autorização prévia 
do Governo Federal” (art. 2º, grifo nosso). Para tanto, o “pedido de autorização” 
deveria ser “dirigido ao ministro da Educação e Saúde, que, ouvido o Conselho 
Nacional de Educação” o submeteria, “com parecer, à decisão do Presidente da 
República” (art. 3º).  

Cumpre destacar que a “autorização para funcionamento” era de “caráter 
condicional”, não implicando, “de modo nenhum, o reconhecimento federal” (art. 5º). 
Por isso, definiu-se no art. 6º que o “estabelecimento de ensinos superior, que obtiver 
autorização para funcionamento de um ou mais cursos” ficaria “obrigado a requerer ao 
ministro da Educação e Saúde o respectivo reconhecimento, dentro do segundo ano de 
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sua instalação”. Caso o estabelecimento não fizesse tal requisição, teria “cassada a 
autorização de funcionamento”. Uma vez requerido o reconhecimento, se este fosse 
negado, haveria o prazo de um ano, “a contar da publicação do ato denegatório” para 
nova solicitação. “Decorrido este prazo sem que tenha sido feito novo pedido de 
reconhecimento, e na hipótese de ser o reconhecimento denegado pela segunda vez”, 
ocorreria a cassação da autorização de funcionamento (art. 6º). 

Para o pedido de autorização, era necessário cumprir uma série de requisitos (art. 
4º, alíneas ‘a’ até ‘g’), devendo o requerimento vir acompanhado de documentação 
comprobatória. Cabia ao Ministro da Educação e Saúde, determinar a “realização das 
diligências necessárias à verificação do cumprimento das aludidas exigências” (art. 4º, 
parágrafo único). 

Quanto ao requerimento de reconhecimento, deveria ser examinado pelo 
Conselho Nacional de Educação, para posteriormente o Ministro da Educação e Saúde 
submetê-lo “à decisão do Presidente da República” (art. 8º). O reconhecimento só 
poderia ser concedido se quatro requisitos exigidos por conta do pedido de autorização 
tivessem sido cumpridos. Tais condições, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, e ‘d’, dispunham 
basicamente sobre capacidade financeira, de infra-estrutura, administrativa, didática, 
“moral e técnica”, estes relacionados ao seu corpo docente. Ademais, a partir da 
instalação do curso, “todas as vagas verificadas no corpo docente” deveriam ser 
“preenchidas por concurso de títulos e provas” (art. 9º). 

Cumpre destacar que o Decreto-Lei 421/38, embora dispusesse sobre 
autorização e funcionamento de cursos, na prática estabeleceu as condições para o 
surgimento e a permanência das instituições de educação superior do país. Como 
diferencial, havia a especificidade das universidades que, não sendo federais, 
precisavam ser equiparadas a estas para que fossem “reconhecidas” como tal. Nesse 
contexto, a preeminência do governo federal permanecia incontestável. A autorização 
de funcionamento e a concessão de reconhecimento dos cursos e instituições eram feitos 
por Decreto (art. 23), e os referenciais acadêmicos e organizacionais, para tanto, eram 
oriundos das instituições públicas federais. 

Esse modelo de regulação educacional, baseado nos processos de autorização e 
reconhecimento, permaneceu sendo utilizado até a década de 60, com a edição da Lei 
4.024/61 (LDB) e da Lei 5.540/68. É importante salientar que somente após as reformas 
dos anos 30 houve o surgimento de universidades no país. E mais, a despeito da 
experiência original de criação da Universidade de São Paulo, o modelo universitário 
baseou-se no surgimento de universidades federais nos estados, pela agregação de 
faculdades existentes ou pela federalização de instituições estaduais e privadas. Já no 
âmbito privado, a expansão aconteceu através das faculdades, mediante os processos de 
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autorização e reconhecimento, com a exceção de instituições confessionais que se 
tornaram universidades pela via da equiparação. 

3. Autorização e Reconhecimento na LDB e na Reforma de 1968 

A Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, fixou as “Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional”. No seu art. 9º, ao definir as atribuições do Conselho Federal de 
Educação, dispôs que lhe caberia, dentre outras competências: “decidir sobre o 
funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior, federais e 
particulares” (alínea ‘a’, grifo nosso); e “decidir sobre o reconhecimento das 
universidades, mediante a aprovação dos seus estatutos e dos estabelecimentos isolados 
de ensino superior, depois de um prazo de funcionamento regular de, no mínimo, dois 
anos” (alínea ‘b’, grifo nosso). 

Ressalte-se que, pela LDB de 1961, a sistemática de autorização e 
reconhecimento ainda não se aplicava diretamente às universidades. Nos termos do art. 
79, as universidades só poderiam ser constituídas “pela reunião, sob administração 
comum, de cinco ou mais estabelecimentos de ensino superior” (grifo nosso). Ou seja, o 
reconhecimento previsto na alínea ‘b’ do art. 9º pressupunha que antes houvesse um 
processo de reunião de estabelecimentos isolados. 

Embora não dispusesse de forma inequívoca sobre a aplicação da sistemática de 
autorização e reconhecimento às universidades, tal formulação estava, de certo modo, 
implícita. Como visto acima, atribuiu-se ao CFE a tarefa de decidir sobre o 
funcionamento dos estabelecimentos isolados, o que se associava, na prática, à etapa de 
autorização. Do mesmo modo, quando tratou do reconhecimento, definiu-se que no caso 
dos estabelecimentos isolados a decisão do CFE aconteceria depois de um prazo 
mínimo de dois anos de funcionamento, o que confirma o suposto de que haveria antes 
uma etapa de autorização. 

Nesse sentido, o reconhecimento de universidades pressupunha, a rigor, que 
antes houvesse as etapas de funcionamento (autorização) e reconhecimento de 
estabelecimentos isolados, os quais, posteriormente reunidos, dariam origem a uma 
universidade. Portanto, não havia na LDB de 1961 a possibilidade de constituição direta 
de universidades, permitindo-se apenas o que depois seria conhecido como criação por 
transformação. 

Outros dois dispositivos da Lei 4.024/61 merecem destaque. Um definiu que 
seria de “competência da União reconhecer e inspecionar os estabelecimentos 
particulares de ensino superior” (art. 14, grifo nosso). Inseriu-se também uma distinção 
no tratamento a ser dado às instituições públicas federais e estaduais. Pelo art. 15, aos 
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“Estados que, durante 5 anos, mantiverem universidade própria com funcionamento 
regular”, seriam “conferidas as atribuições a que se refere a letra b do artigo 9º, tanto 
quanto aos estabelecimentos por eles mantidos, como quanto aos que posteriormente 
sejam criados”. Ou seja, não caberia ao CFE decidir sobre o reconhecimento de 
universidades estaduais. 

A Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, também conhecida como Reforma 
Universitária de 68, fixou “normas de organização e funcionamento do ensino 
superior”. Voltada para o fortalecimento do sistema universitário brasileiro, essa Lei 
procurou incentivar que os estabelecimentos isolados se congregassem em instituições 
maiores. No art. 8º, por exemplo, determinou que tais instituições deveriam “sempre 
que possível, incorporar-se a universidades ou congregar-se com estabelecimentos 
isolados da mesma localidade ou de localidades próximas constituindo, neste último 
caso, federações de escolas, regidas por uma administração superior e com regimento 
unificado que lhes permita adotar critérios comuns de organização e funcionamento”. 

Para os propósitos deste Documento, importa destacar fundamentalmente o art. 
7º. Neste, dispôs-se que as universidades teriam que se organizar “diretamente ou 
mediante a reunião de estabelecimentos já reconhecidos, sendo, no primeiro caso, 
sujeitas à autorização e reconhecimento e, no segundo, apenas a reconhecimento” 
(grifo nosso). Ou seja, com a Lei 5.540/68 sacramentou-se a doutrina de que as 
instituições de educação superior, inclusive as universidades, estariam sujeitas à 
sistemática de autorização e reconhecimento. Assim, no caso de uma universidade, a 
autorização aplica-se à etapa de criação institucional, sendo o reconhecimento a fase 
relacionada à confirmação. Observe-se, ademais, que uma universidade poderia ser 
criada diretamente, demandando ambas as etapas, ou com base em instituições 
existentes, necessitando apenas de reconhecimento. Esta última situação levaria ao 
conceito de reconhecimento pela via de transformação. 

O Capítulo V da Lei 5.540/68, Disposições Gerais, trouxe outros artigos 
relativos à sistemática de autorização e reconhecimento. Estabeleceu-se no art. 47 que a 
“autorização ou o reconhecimento de universidade ou estabelecimento isolado de 
ensino superior” seria “tornado efetivo, em qualquer caso, por decreto do Poder 
Executivo, após prévio parecer favorável do Conselho Federal de Educação, observado 
o disposto no artigo 44 desta Lei” (grifo nosso, observe-se que o art. 44 na verdade fora 
vetado quando da sanção da Lei). 

A redação do art. 47 foi modificada pelo Decreto-Lei nº 842, de 9 de setembro 
de 1969, passando a vigorar nos seguintes termos. “A autorização para funcionamento 
e reconhecimento da Universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior será 
tornada efetiva, em qualquer caso, por decreto ao Poder Executivo Federal, após 
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prévio parecer favorável do Conselho de Educação competente” (grifo nosso). 
Ademais, acrescentou-se um parágrafo único, dispondo que a “competência, a que se 
refere êste artigo, inclui o disposto nas alíneas a e b e § 2º, do artigo 9º, nos artigos 14 
e 15 da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961” (art. 47, parágrafo único). 

Cumpre destacar que o art. 47 trouxe uma situação curiosa. Pela nova redação 
dada, caberia ao Poder Executivo Federal tornar efetiva a autorização para 
funcionamento e o reconhecimento de Universidades, sejam elas privadas, públicas 
federais ou públicas estaduais. Todavia, quanto às últimas, a competência para emitir 
parecer seria do respectivo Conselho Estadual de Educação. 

A Lei 5.540/68 também determinou que o CFE, após inquérito administrativo, 
poderia “suspender o funcionamento de qualquer estabelecimento isolado de ensino 
superior ou a autonomia de qualquer universidade, por motivo de infringência da 
legislação do ensino ou de preceito estatutário ou regimental, designando-se Diretor ou 
Reitor pro tempore” (art. 48). E que as universidades e os estabelecimentos isolados 
ficariam “sujeitos à verificação periódica pelo Conselho de Educação competente, 
observado o disposto no artigo anterior” (art. 49). 

Com o Decreto-Lei n.º 464, de 11 de fevereiro de 1969, foram estabelecidas 
normas complementares à Lei 5.540/68. Dispôs o art. 2º do Decreto-Lei que seria 
“negada autorização para funcionamento de universidade instituída diretamente ou 
estabelecimento isolado de ensino superior quando, satisfeitos embora os mínimos 
requisitos prefixados a sua criação não corresponda às exigências do mercado de 
trabalho, em confronto com as necessidades do desenvolvimento nacional ou regional” 
(grifo nosso). Cumpre destacar a ressalva estabelecida no § 1º do mesmo art. 2. Não se 
aplicaria “a disposição deste artigo aos casos em que a iniciativa apresente um alto 
padrão, capaz de contribuir, efetivamente, para o aperfeiçoamento do ensino e da 
pesquisa nos setores abrangidos”.  

O Decreto-Lei 464/69 estabeleceu um novo condicionante à sistemática de 
autorização e reconhecimento que não constava da Lei 5.540/68. O reconhecimento das 
universidades e dos estabelecimentos isolados de ensino superior deveria “ser renovado 
periodicamente, de acordo com as normas fixadas pelo Conselho Federal de 
Educação” (art. 2º, § 2º, grifo nosso). 

Cumpre destacar que o processo de autorização e reconhecimento também foi 
influenciado por outras normas legais. O Decreto n.º 63.341, de 1º de outubro de 
1968, ao estabelecer critérios para a expansão do ensino superior, definiu alguns 
critérios para os pedidos de autorização e reconhecimento de universidades e de 
estabelecimentos isolados. Pelo Decreto 63.341/68, deveria ser evitada “a expansão de 
vagas e a criação de novas unidades para as profissões já suficientemente atendidas, 
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exceto nos casos em que a iniciativa apresente um alto padrão, capaz de contribuir 
efetivamente para o aperfeiçoamento do ensino e da pesquisa no setor abrangido” (art. 
1º, I). 

Na hipótese de profissões suficientemente atendidas, poderia ser determinada “a 
transformação de unidades relativas aquele setor em instituições destinadas à 
formação de profissionais dos quais exista ‘déficit’” (art. 1º, II). Ademais, tendo “em 
vista a importância de que a autorização para funcionamento de novas unidades fique 
condicionada não só à comprovação de sua viabilidade pedagógica e científica, mas 
também de sua viabilidade administrativa e econômico-financeira”, o CFE deveria ser 
“assessorado por Comissões de Especialistas e por representantes de órgãos técnicos 
dos Ministérios da Educação e Cultura, Planejamento e Coordenação Geral e 
Fazenda” (art. 1º, III). 

O Decreto 63.341/68, ao estabelecer tais condicionantes, na prática visava a 
limitar, sob o suposto de racionalizar o processo, a expansão da educação superior. 
Embora não discriminasse entre as instituições públicas e as privadas, alguns 
dispositivos diziam mais respeito às públicas – condicionantes para a construção de 
cidades universitárias (campus), hospitais de clínicas (art. 2º) – e outros às privadas – 
verificação das exigências do mercado de trabalho (art. 3º). Não obstante, o trabalho do 
CFE – como também o do atual CNE – na prática aplicou-se mais aos processos de 
autorização e reconhecimento de universidades privadas do que das públicas, que 
continuaram a ser criadas por lei. 

4. Regulamentação da Sistemática pelo CFE 

Alguns dispositivos da Lei 5.540/68 também foram regulamentados por atos 
legais complementares no âmbito do MEC. É importante salientar seis Resoluções do 
CFE, que especificamente normatizaram os processos de autorização e reconhecimento 
de universidades.  

A primeira deliberação normativa do Conselho Federal de Educação relativa à 
questão, Resolução CFE n.º 26 de março de 1974, dispunha, na verdade, apenas sobre 
os processos de renovação periódica de reconhecimento de universidades e 
estabelecimentos isolados de ensino superior. Essa norma foi elaborada em atenção ao 
parágrafo 2º do art. 2º do Decreto-Lei 464/69, que atribuíra tal competência ao CFE. 

Pela Resolução CFE 26/74, o “reconhecimento das universidades e dos 
estabelecimentos isolados de ensino superior” seria “renovado ao fim de períodos de 10 
e de 6 anos, respectivamente” (art. 1º, grifo nosso). Deve ser destacado que tal processo 
aplicar-se-ia tanto a instituições privadas quanto públicas. Nos termos da Resolução, 
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caberia “aos estabelecimentos de ensino oficiais e particulares” requerer, “ao Conselho 
de Educação competente, no período que modela de 15 a 9 meses antes que se esgotem 
os prazos previstos no artigo anterior” (art. 2º, grifo nosso). 

Ressalte-se, ademais, que a norma referia-se também aos estabelecimentos sob 
responsabilidade dos Conselhos Estaduais. Nesse sentido, ficou determinado que os 
pareceres desses Conselhos, que concluíssem favoravelmente pela renovação do 
reconhecimento, deveriam ser “encaminhados ao Ministro da Educação e Cultura para 
as providencias subseqüentes” (art. 3º, grifo nosso). Assim, no “âmbito da respectiva 
competência”, os Conselhos de Educação baixariam “atos dispondo sobre a tramitação 
dos processos de renovação de reconhecimento, inclusive a verificação, in loco, das 
condições de funcionamento das universidades e estabelecimentos isolados” (art. 4º). 

Na Resolução CFE 26/74, foram especificados aspectos a serem considerados, 
por conta da apreciação dos pedidos de renovação de reconhecimento. As informações 
constantes do processo deveriam “estar dispostas de modo a evidenciar como evoluiu o 
estabelecimento de ensino desde o último reconhecimento” (art. 5º, parágrafo único, 
grifo nosso). Ficou determinado que, ao menos, dez tópicos deveriam ser levados em 
conta: 

 “condição jurídica, patrimonial e financeira da mantenedora” (art. 5º, 
alínea ‘a’); 

 “edifícios, instalações e equipamentos” (art. 5º, alínea ‘b’); 
 “biblioteca” (art. 5º, alínea ‘c’); 
 “estatutos e regimentos gerais (no caso de universidades)” (art. 5º, alínea 

‘d’); 
 “regimentos (em se tratando de estabelecimentos isolados)” (art. 5º, 

alínea ‘e’); 
 “corpo docente” (art. 5º, alínea ‘f’); 
 “organização didático-científica” (art. 5º, alínea ‘g’); 
 “característica do funcionamento dos cursos (incluindo informações 

referentes ao ensino de cada disciplina dos currículos dos vários cursos 
ministrados na instituição)” (art. 5º, alínea ‘h’); 

 “atividades de pesquisa (particularmente em se tratando de 
universidades)” (art. 5º, alínea ‘i’); 

 “atividades de extensão (particularmente em se tratando de 
universidade)” (art. 5º, alínea ‘j’). 

Quando do pedido de renovação, os cursos ministrados pela universidade seriam 
avaliados globalmente, ainda que autorizados e reconhecidos em épocas diversas (art. 
6º). Não obstante, mesmo estando incluídos na apreciação global do funcionamento da 
universidade, os cursos que não tivessem sido reconhecidos permaneceriam sujeitos a 
exame em processo à parte, conforme dispunha a norma legal correspondente. 
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As instituições eram obrigadas a requerer a renovação do reconhecimento. As 
entidades que não a solicitassem dentro dos prazos fixados, ou que não tivessem 
cumprido, no tempo devido, diligência determinada pelo Conselho competente, ficariam 
proibidas de realizar concurso vestibular, até que cumprissem o dispositivo legal (art. 
7º). Uma vez negado o pedido de renovação, cabia ao Conselho competente representar 
ao Ministro da Educação, “propondo o cancelamento dos decretos de reconhecimento e 
de autorização de funcionamento da instituição de ensino” (art. 8º). 

Nos termos da Resolução CFE 26/74, era da competência do Conselho Federal 
de Educação elaborar, para uso das universidades e dos estabelecimentos isolados cujo 
reconhecimento fosse da sua competência, “conjuntos de formulários com indicação de 
dados necessários à apreciação dos pedidos” (art. 9º). Também seria de competência do 
Conselho elaborar o manual de instruções para preenchimento dos formulários (art. 9º, § 
1º). Do mesmo modo, haveria a elaboração de um manual orientador da “comissão 
encarregada de verificação do funcionamento das universidades e dos estabelecimentos 
isolados” (art. 9º, § 2º). 

Nas Disposições Transitórias da Resolução, definiu-se que as universidades 
reconhecidas antes de 1° de janeiro de 1967 deveriam requerer “ao Conselho Federal de 
Educação a renovação do seu reconhecimento entre 1 de julho a 31 de dezembro de 
1975” (art. 13). E mais, que as informações constantes dos processos a que se refere 
artigo deveriam “estar dispostas de modo a evidenciar como evoluiu a instituição nos 
últimos 6 anos” (art. 13, parágrafo único, grifo nosso). Já para as universidades 
reconhecidas depois de 1° de janeiro de 1967, vigorariam “os prazos previstos no 
parágrafo único do artigo 2º desta Resolução” (art. 14). 

A Resolução CFE 26/74 significava uma grande transformação no aparato 
regulatório da educação superior brasileira. Pela primeira vez, definia-se um prazo, 
associado a regras e procedimentos, para que as universidades e os estabelecimentos 
isolados renovassem seu reconhecimento institucional. Ressalte-se que tal norma 
aplicar-se-ia a instituições públicas e privadas, devendo igualmente ser replicada no 
âmbito dos Conselhos estaduais.  

Apenas oito meses após sua edição, e sem que tivessem ocorrido processos de 
renovação de reconhecimento de universidades, a Resolução CFE 26/74 teve sua 
eficácia suspensa. Nos termos do art. 1º da Resolução CFE n.º 33, de 28 de novembro 
de 1974, ficou “adiada, por tempo indeterminado, a vigência da Resolução n.º 26-
CFE”. Na ausência de norma posterior, a questão da renovação do reconhecimento de 
universidades permaneceu sem uma definição precisa quanto aos procedimentos e 
prazos. 
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Após a Reforma de 68 (Lei 5.542/68), o primeiro ato, no âmbito do CFE, a tratar 
exclusivamente da criação de universidades foi a Resolução CFE n.º 29, de 14 de 
junho de 1974. A Resolução CFE 29/74, no seu art. 1º, estabeleceu que “a criação de 
universidades, nos termos do art. 7º da Lei n. 5.540” aconteceria conforme duas 
modalidades. A primeira modalidade seria “diretamente, sem a existência prévia de 
estabelecimentos de ensino superior” (art. 1º, alínea ‘a’). A segunda seria: “mediante a 
reunião de estabelecimentos isolados, ou congregados em federação de escolas, já 
reconhecidos” (art. 1º, alínea ‘b’). Dispôs o parágrafo único que, na “hipótese da alínea 
a, a universidade está sujeita a autorização e reconhecimento e, na segunda, apenas a 
reconhecimento”. 

Pelo art. 11 da Resolução CFE 29/74, o processo iniciava-se com um “pedido de 
autorização e funcionamento, ou de reconhecimento, subscrito por pessoa devidamente 
credenciada para isso”, e dirigido ao Presidente do Conselho Federal de Educação. Tal 
pedido deveria trazer “em anexo, relatório completo sobre a instituição e todos os 
documentos exigidos na presente resolução” (art. 11). Essa documentação seria 
composta por dez itens, a saber: 

 “natureza jurídica da instituição e comprovação da idoneidade moral de 
seus dirigentes” (art. 12, 1); 

 “patrimônio e capacidade financeira” (art. 12, 2); 
 “edifícios e demais instalações” (art. 12, 3); 
 “equipamentos e laboratórios” (art. 12, 4); 
 “biblioteca” (art. 12, 5); 
 “estatuto e regimento geral” (art. 12, 6); 
 “qualificação do corpo docente” (art. 12, 7); 
 “dados relativos ao corpo discente, quando se tratar de reconhecimento” 

(art. 12, 8); 
 “prova de que a localidade possui condições materiais e culturais 

adequadas ao funcionamento da universidade, tais como, sistema 
escolar, biblioteca, associações ou instituições culturais, científicas ou 
profissionais, além de outros elementos que demonstrem o grau de 
desenvolvimento do meio” (art. 12, 9); 

 “projeto de organização e funcionamento da universidade, que incluirá 
sua concepção, seus objetivos e suas principais linhas de ação, bem 
como previsões de crescimento pelo menos para um período de cinco 
anos” (art. 12, 10). 

Havia um item adicional para os processos de reconhecimento. Junto ao pedido, 
deveria vir “relatório circunstanciado sobre o desenvolvimento da universidade, no que 
concerne ao funcionamento dos cursos, ao corpo docente e discente e demais 
atividades” (art. 12, § 1º, grifo nosso). Outra especificidade dizia respeito às 
universidades federais, as quais, “além do estatuto e do regimento geral”, seria “exigido 
o plano de estruturação” (art. 12, § 2º). Observe-se que ambos os dispositivos ressaltam 
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que a avaliação de uma instituição em fase de reconhecimento precisava fundamentar-
se, também, na análise de sua evolução recente e dos planos para seu desenvolvimento 
futuro. 

Ainda no espírito da Lei 5.540/68, a Resolução definiu que ao “ser autorizada 
ou reconhecida, a universidade compor-se-á de unidades situadas na mesma localidade 
e as instalações deverão oferecer o mínimo de concentração que assegura a plena 
utilização dos recursos humanos e materiais, sem a duplicação de meios para fins 
idênticos ou equivalentes” (art. 15, grifo nosso). Essa preocupação de racionalização de 
recursos, associada à ênfase a que a instituição se situe em uma só localidade, era 
característica de um sistema majoritariamente público e estruturado pelas unidades da 
federação. 

Nesse sentido, importa salientar que a sistemática de autorização e 
reconhecimento era feita pela União, mas estava amarrada aos limites estaduais. Por 
exemplo, dentro de uma mesma unidade da federação poderia haver mais de uma 
universidade federal, todavia, só em casos específicos, poderia existir atuação fora dos 
limites estaduais. Assim, uma vez reconhecida, a universidade poderia “dispor de 
cursos técnico-profissionais fora da sede, excetuada a parte básica, mediante 
aprovação prévia do Conselho Federal de Educação” (art. 15, parágrafo único). 

A Resolução CFE 29/74 estabeleceu outros condicionantes para os processos de 
autorização e reconhecimento, como demonstração de capacidade financeira por parte 
da mantenedora, disponibilidade de infra-estrutura (edificações e demais instalações), 
biblioteca selecionada, atualizada e com acervo compatível para um mínimo de seis 
cursos. Ensino e pesquisa deveriam estar associados no ensino universitário. A 
“universidade, para constituir-se, deverá apresentar condições que tornem possível a 
realização de pesquisas nos campos de estudos relativos aos seus cursos” (art. 17). 
Quanto à autonomia universitária, haveria algumas limitações. Na “autorização da 
universidade, cada um de seus cursos será examinado segundo a sistemática adotada, 
na matéria, pelo Conselho Federal de Educação” (art. 18). 

Os processos de autorização e reconhecimento baseavam-se fortemente na 
avaliação da documentação encaminhada ao CFE. Em alguns casos, a análise 
fundamentava-se nos documentos legais enviados (estatutos, balanços, títulos de 
propriedade). Todavia, também eram admitidas outras formas de comprovação, como 
fotografias e plantas para a verificação das condições dos edifícios e demais instalações 
(art. 14, § 2º).  

Sem embargo, além do procedimento documental, havia uma etapa de 
verificação presencial. Assim, “com o objetivo de verificar in loco as condições de 
instalação e funcionamento da universidade que houver requerido autorização ou 
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reconhecimento, o Conselho Federal de Educação designará uma comissão de 
especialistas, de reconhecida competência, cuja composição será proporcional ao 
número e natureza dos cursos solicitados” (art. 19, grifo nosso). 

A concessão de autorização não conduzia automaticamente ao reconhecimento 
da instituição. Dispôs a Resolução CFE 29/74 que a “autorização para funcionamento 
de universidade, que é de caráter condicional, não implica necessariamente o 
reconhecimento” (art. 20, grifo nosso). E que a “universidade que tiver obtido 
autorização para funcionar” deveria “requerer o reconhecimento, como universidade, 
imediatamente após o reconhecimento do número mínimo de cursos exigidos para 
autorização” (art. 21, grifo nosso).  

Para que fosse autorizada, uma universidade precisaria ter um mínimo de seis 
cursos. Estabeleceu a Resolução que a “universidade, em sua constituição, e assegurada 
a universalidade de campo, deverá compreender pelo menos quatro cursos nas áreas 
fundamentais, relativos às ciências exatas e naturais, às ciências humanas e às letras, e 
dois nas áreas técnico-profissional” (art. 9º, grifos nossos).  

Cumpre salientar que os processos de reconhecimento obedeceriam, no que 
coubesse, “às mesmas normas de autorização, devendo acrescentar-se à respectiva 
documentação a prova de regular funcionamento, inclusive no que se refere às 
exigências prescritas” na Resolução (art. 21, parágrafo único, grifo nosso). Nos termos 
do art. 23, o processo de autorização ou de reconhecimento de universidades, tendo sido 
instruído na forma prescrita pela Resolução CFE 29/74, era então submetido à decisão 
do Conselho Federal de Educação e, se aprovado, encaminhado à homologação do 
Ministro da Educação e Cultura. Tanto a autorização quanto o reconhecimento só 
seriam tornados efetivos por decreto do Poder Executivo federal. 

Também constava da Resolução CFE 29/74 que, uma vez recusada a autorização 
para funcionamento da universidade, a renovação do pedido só seria possível “após o 
decurso de dois anos, ressalvada a hipótese de prazo menor concedido na conclusão do 
parecer denegatório” (art. 24). Além disso, determinava o art. 25 que o “uso do 
substantivo ‘universidade’ e do adjetivo ‘universitário’” seria “privativo das 
instituições universitárias autorizadas ou reconhecidas na forma da lei”.  

5. Criação de Fases Processuais dentro da Sistemática 

A Resolução CFE 29/74 foi revogada pela Resolução CFE n.º 7, de 29 de 
agosto de 1978, do CFE, que fixou novas normas para autorização e reconhecimento de 
universidades. Esta Resolução manteve algumas das disposições da anterior, como a 
que determinava, pelo art. 1º, que as universidades poderiam ser criadas: 1) diretamente, 
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sem existência prévia de estabelecimento, o que as sujeitaria a autorização e 
reconhecimento; 2) pela reunião de estabelecimentos isolados ou congregados em 
federação de escolas, o que demandaria apenas reconhecimento. 

O pedido de criação de universidades, tal como antes, deveria ser subscrito por 
pessoa devidamente credenciada, e dirigido ao “Presidente do Conselho Federal de 
Educação, trazendo em anexo, relatório completo sobre a instituição e todos os 
documentos exigidos” (art. 11). Todavia, a Resolução CFE 7/78 introduziu uma 
inovação conceitual ao utilizar, nesse mesmo artigo, os termos “criação por via de 
autorização ou de reconhecimento” (grifo nosso). 

Cumpre destacar que a Resolução CFE 7/78 introduziu, no aparato regulatório, 
transformações cruciais. Dispôs o art. 12, que os “processos de criação de novas 
Universidades por via de autorização” deveriam ser organizados e apreciados em duas 
fases: Carta-Consulta (art. 12, alínea ‘a’) e Projeto da Universidade (art. 12, alínea ‘b’). 
Na fase da Carta-Consulta, caberia à instituição dirigir “expediente ao Conselho 
consultando sobre a conveniência da criação da nova universidade”, fornecendo a 
seguinte documentação: 

  “identificação e condição jurídica da instituição” (art. 13, alínea ‘a’); 
 “qualificação da instituição” (art. 13, alínea ‘b’); 
 “natureza dos cursos pretendidos” (art. 13, alínea ‘c’); 
 “caracterização da região educacional de sua localização” (art. 13, 

alínea ‘d’); 
 “justificativa da necessidade social dos cursos que serão oferecidos pela 

Universidade” (art. 13, alínea ‘e’); 
 “capacidade econômico-financeira” (art. 13, alínea ‘f’). 

Pela Resolução, a condição jurídica da instituição deveria “ser comprovada 
mediante cópia autenticada dos atos constitutivos regularmente registrados, bem como 
da regularidade de sua situação fiscal e parafiscal” (art. 13, § 1º). A qualificação da 
uma instituição para manutenção da universidade seria comprovada: 

 “pela demonstração de sua idoneidade e, quando for o caso, da tradição 
no campo do ensino, especialmente do ensino superior” (art. 13, § 2º, 
‘a’); 

 “pela qualificação dos seus dirigentes e sua idoneidade comprovada 
mediante curricula vitae documentados” (art. 13, § 2º, ‘b’); 

 “pelo assessoramento, quando for o caso, de instituição congênere 
idônea ou de especialistas de mérito comprovado, por meio de 
documento hábil (convênios, contratos e outros)” (art. 13, § 2º, ‘c’); 

 “pela demonstração de relacionamento adequado entre a entidade 
mantenedora e a universidade, de maneira que torne clara a autonomia 
que, por lei, lhe é assegurada, e a efetiva possibilidade de seu exercício” 
(art. 13, § 2º, ‘d’); 
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 “pela apresentação do anteprojeto de organização e funcionamento da 
universidade, que incluirá sua concepção, seus objetivos e suas 
principais linhas de ação, bem como previsões de crescimento pelo 
menos para um período de cinco anos” (art. 13, § 2º, ‘e’). 

Na etapa de Carta-Consulta, deveria ser apresentada a descrição da natureza dos 
cursos pretendidos, contendo a concepção e o objetivo a que se propõem (art. 13, § 3º). 
Também deveriam ser descritas as características da região geoeducacional “com apoio 
em dados estatísticos relativos à população e sua evolução, às atividades econômicas 
predominantes, aos principais indicadores da atividade cultural e, ainda, se for o caso, 
à existência de planos e programas relevantes para o desenvolvimento local ou 
regional” (art. 13, § 5º).  

Ademais, a “necessidade social dos cursos que a universidade pretende oferecer 
deverá ser demonstrada pelos indicadores constantes do Parecer número 3.491 de 
1977, deste Conselho” (art. 13, § 6º). Cumpre observar que a instituição interessada 
poderia invocar uma cláusula de excepcionalidade com base no alto padrão dos cursos, 
devendo, neste caso, serem seguidas além das exigências prevista na própria Resolução, 
outras previstas na Resolução CFE 18/77, ficando assim dispensada a comprovação de 
necessidade social (art. 14). 

Também havia exigências para a entidade mantenedora. Sua capacidade 
econômico-financeira deveria ser “demonstrada pela existência de patrimônio próprio, 
exigindo-se a propriedade e a posse dos imóveis onde funcionará a universidade, ou 
contrato de comodato ou de locação, não inferior a dez anos, devendo a entidade 
mantenedora, neste último caso, comprovar que possui meios para construir ou 
adquirir suas próprias instalações até o fim do prazo do contrato” (art. 13, § 7º).  

Uma vez respondida a Carta-Consulta favoravelmente, a instituição ingressava 
na fase do Projeto da Universidade, na qual deveria comprovar sua aptidão, pela 
demonstração dos seguintes itens: 

 “organização curricular” (art. 15, ‘a’); 
 “qualificação e regime de trabalho dos docentes” (art. 15, ‘b’); 
 “vagas e organização das turmas e dos turnos” (art. 15, ‘c’); 
 “organização administrativa” (art. 15, ‘d’); 
 “recursos materiais” (art. 15, ‘e’); 
 “planejamento econômico-financeiro” (art. 15, ‘f’); 
 “condições que tornem possível a realização de pesquisas nos principais 

campos de estudos relativos aos seus cursos” (art. 15, ‘g’); 
 “prática de extensão orientada no sentido de maior participação nos 

problemas comunitários relacionadas com seus cursos” (art. 15, ‘h’). 
Quanto à organização curricular, prevista na alínea ‘a’, ela deveria “ser 

apresentada sob a forma de currículos plenos” que comprovassem sua adequação às 
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finalidades dos cursos (art. 15, § 1º, grifo nosso). Nesse sentido, precisariam ser 
ressaltados os seguintes aspectos: 

 “organização de um primeiro ciclo comum a todos os cursos ou a grupos 
de cursos afins, na forma da lei” (art. 15, § 1º, ‘a’); 

 “recomendável acréscimo de disciplinas que, sem sobrecarregar o curso, 
competem o currículo de acordo com os critérios e os limites fixados em 
Resolução especial, no sentido de atender á programação específica de 
cada curso, às peculiaridades regionais e às diferenças individuais dos 
alunos” (art. 15, § 1º, ‘b’); 

 “flexibilidade para o aluno, na medida do possível, compro o seu 
currículo individual” (art. 15, § 1º, ‘c’); 

 “adequação para formação profissional, cientifica ou cultural, específica 
na área de cada curso” (art. 15, § 1º, ‘d’); 

 “coordenação da integralização curricular e seqüência do 
funcionamento de cada curso, considerado o seu plano global e 
respeitados os limites máximo e mínimo de integralização curricular, 
sempre assegurando a possibilidade de conclusão no termo médio da 
duração prevista” (art. 15, § 1º, ‘e’); 

 “definição, orientação e acompanhamento de estágios, quando for o 
caso” (art. 15, § 1º, ‘f’). 

A instituição requerente também precisaria comprovar a “existência de 
instalações materiais adequadas ao número de alunos previsto na fixação de vagas e à 
sua distribuição em turmas, segundo a natureza das aulas e demais atividades 
didáticas” (art. 15, § 2º). Caberia ao Estatuto e ao Regimento Geral da Universidade 
“indicar a organização administrativa, estruturação e funcionamento das atividades 
didático-científicos, além da organização curricular sob a forma de anexo ao 
Regimento Geral” (art. 15, § 2º). Quanto à comprovação de recursos materiais, alínea 
‘e’ do art. 15, compreenderia “salas de aula, biblioteca, laboratórios e outras 
instalações especiais, quando for o caso, instalações desportivas, dependências 
administrativas e áreas de vida comunitária a serem fixados em Resolução específica” 
(art. 15, § 5º). 

Pela Resolução CFE 7/78, o planejamento econômico-financeiro (art. 15 ‘f’) 
abrangeria “período igual ao da duração do curso mais longo” (art. 15, § 6º). De tal 
planejamento, deveriam constar sete itens, quantificados “preços constantes”: 

 “previsão de dispêndios segundo categorias econômicas e elementos de 
despesas” (art. 15, § 6º, ‘a’); 

 “previsão de receitas, segundo fontes” (art. 15, § 6º, ‘b’); 
 “programação de investimentos em instalações, bibliotecas, 

equipamentos” (art. 15, § 6º, ‘c’); 
 “programação de aplicações em qualificação de docentes e treinamentos 

de pessoal administrativo” (art. 15, § 6º, ‘d’); 
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 “especificação da base de remuneração condigna de corpo docente” (art. 
15, § 6º, ‘e’); 

 “indicação da base de cálculo para as unidades” (art. 15, § 6º, ‘f’); 
 “indicação de convênios, acordos e contratos existentes ou previstos” 

(art. 15, § 6º, ‘g’). 

Na fase do Projeto, a universidade deveria comprovar ter capacidade para a 
realização de pesquisas. Nos termos do parágrafo 7º do art. 15, tal comprovação seria 
“demonstrada pela alta qualificação do corpo docente e seu regime de trabalho, 
disponibilidade dos equipamentos necessários, biblioteca e outros requisitos 
pertinentes”.  

A questão da qualificação docente nas universidades, conforme o art. 16, deveria 
ser apresentada e apreciada nos termos da Resolução CFE 20/77. Definiu-se a exigência 
de que “trinta por cento dos professores responsáveis ou auxiliares se apresentem com 
o título de doutor ou mestre, obtido em curso credenciado ou titulação equivalente, a 
juízo deste Conselho” (art. 16). Não obstante, foram estabelecidas etapas para o 
cumprimento desse requisito. Em seu início, a universidade deveria “ter pelo menos 
vinte por cento do seu corpo docente em regime de tempo integral de quarenta horas 
semanais, e trinta por cento em regime parcial de vinte horas semanais”, havendo uma 
elevação progressiva desses percentuais a “ser comprovada na ocasião do 
reconhecimento e de suas renovações periódicas” (art. 16, § 1º, grifo nosso). 

Quanto ao regime de trabalho, estabeleceu-se que para a “ministração de ensino 
prático, o corpo docente deverá trabalhar em regime compatível com o adequado 
planejamento e preparação de tais atividades” (art. 16, § 2º). Já nos “campos de 
estudos onde se pretendam demonstrar condições para o exercício de atividade 
criativa”, como as atividades de pesquisa (art. 15, g), “pelo menos oitenta por cento do 
corpo docente deverá apresentar-se em regime de quarenta horas semanais, incluindo-
se nesta categoria o orientador responsável pelas atividades em causa” (art. 16, § 3º). 
Quanto ao dispôs o parágrafo 3º, “a ocupação no sentido de graduação não poderá 
exceder vinte por cento da disponibilidade horária global do grupo docente envolvido 
na atividade criativa, cujo tempo de trabalho restante será dedicado às atividades de 
pesquisa e criação, ao ensino para graduados e à orientação de estagiários de 
iniciação científica ou similares” (art. 16, § 4º). 

A Resolução CFE 7/78 também definiu os fluxos processuais para a sistemática 
de autorização e reconhecimento no âmbito do Conselho Federal de Educação. Uma vez 
encaminhada a Carta-Consulta, a Câmara de Planejamento deveria designar um Relator, 
cabendo também “à Câmara de Legislação e Normas examinar os aspectos de sua 
competência” (art. 18). Em seguida, o relator designado pela Câmara de Planejamento 
elaborava um Parecer que era submetido ao Plenário do Conselho, cuja decisão era 
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terminativa quando concluísse negativamente à Carta-Consulta (art. 18, parágrafo 
único). 

Respondida afirmativamente a Carta-Consulta, a Câmara de Ensino Superior do 
CFE, nos termos do art. 19, designava um Relator que poderia “solicitar a constituição 
de Comissão ad hoc composta de Conselheiros vinculados às áreas de ensino propostas 
e pertencentes à mesma ou a outras Câmaras, para opinar sobre assuntos de sua 
especialidade relacionados com o projeto”. Ademais, a Câmara de Ensino Superior 
pediria o “pronunciamento da Câmara competente sobre o planejamento econômico-
financeiro a que se refere o artigo 15, § 6º” da Resolução. 

Competia ao Relator designado, estudar o Projeto e apresentar uma conclusão 
que, se aceita pela Câmara, seria submetida a Plenário, cujo parecer seria “terminativo, 
quando contrário à aceitação do projeto, e autorizativo ao prosseguimento, quando 
favorável” (art. 19, 1º). Continuando o processo, a Câmara proporia “ao Presidente do 
Conselho a consignação de Comissão Verificadora constituída de especialistas de 
reconhecida competência”, cuja composição seria “proporcional ao número e a 
natureza dos cursos pretendidos” (art. 19, 2º).  

A Comissão de Verificação tinha como tarefa precípua “examinar e descrever os 
aspectos quantitativos e qualitativos da capacidade física e técnica expostas no projeto 
da universidade e sobre eles opinar” (art. 19, 3º). Cumpre destacar que a “verificação 
de instalações para atividades didático-científicas, inclusive bibliotecas e laboratórios” 
seria “sempre levada a efeito por professores da mesma área de ensino” (art. 19, 4º, 
grifo nosso). Por fim, o “parecer da Câmara de Ensino Superior sobre a execução do 
projeto” seria submetido ao Plenário (art. 19, 5º). 

A Resolução CFE 7/78 dispôs que a universidade autorizada deveria “requerer o 
seu reconhecimento, logo após o segundo ano que se seguir ao reconhecimento do 
último dos cursos exigidos para sua autorização, com base no seu funcionamento 
regular” (art. 20). Caso a universidade autorizada não tivesse a iniciativa de requerer o 
reconhecimento, o CFE deveria adotar as “providências cabíveis para instauração do 
processo” (art. 20, § 1º). 

A Resolução foi sucinta quanto ao reconhecimento da universidade. Este deveria 
ser precedido de Relatório de Comissão Verificadora especial que examinaria “os 
aspectos globais e integrativos da organização e funcionamento da universidade”, 
especialmente quanto aos requisitos característicos desse ente do sistema de ensino, tal 
como definidos no artigo 3º da própria Resolução (art. 20, § 2º). O art. 3º da Resolução 
CFE 7/78, que reproduzira basicamente o disposto na Resolução CFE 29/74, 
determinara que as universidades seriam organizadas com obediência a seis requisitos: 
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 “unidade de patrimônio e administração” (art. 3º, alínea ‘a’); 
 “estrutura orgânica com base em departamentos reunidos ou não em 

unidades mais amplas” (art. 3º, alínea ‘b’); 
 “unidade de funções de ensino e pesquisa, vedada a duplicação de meios 

para fins idênticos ou equivalentes” (art. 3º, alínea ‘c’); 
 “racionalidade de organização, com plena utilização de recursos 

materiais e humanos” (art. 3º, alínea ‘d’); 
 “universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais dos 

conhecimentos humanos, estudados em si mesmos ou em razão de 
ulteriores aplicações e de uma ou mais área técnico-profissionais” (art. 
3º, alínea ‘e’); 

 “flexibilidade de métodos que terão em mira as diferenças individuais 
dos alunos as peculiaridades regionais e as possibilidades de 
combinação dos conhecimentos para novos cursos e programas de 
pesquisa” (art. 3º, alínea ‘f’). 

Cumpre destacar que a criação direta de universidades, a qual pressupunha os 
processos de autorização e reconhecimento, era um processo com sucessivas etapas, que 
incluíam procedimentos burocráticos, no âmbito do MEC e CFE, e verificações 
presenciais na própria IES. Nesse contexto, dispôs a Resolução CFE 7/78 que a 
universidade autorizada não poderia, “sem autorização do Conselho Federal de 
Educação, criar novos cursos nem aumentar as vagas dos cursos existentes, enquanto 
não for reconhecida” (art. 21). 

O procedimento de criação de universidade pela via de reconhecimento, ou seja, 
feito com base em estabelecimentos isolados preexistentes, era diferente. A criação era 
precedida de Relatório de Comissão Verificadora especial, que se pronunciaria sobre 
atendimento dos requisitos mínimos necessários (art. 2º e parágrafos 1º e 2º) a que uma 
associação mantenedora se qualificasse para tanto. 

A rigor, as fases de Carta-Consulta e de Projeto não existiam para esse tipo de 
processo de criação de universidade. Todavia, alguns condicionantes inerentes a ambas 
foram mantidos, mas com fluxo processual diverso. Assim, cabia à Câmara de 
Planejamento examinar o processo de reconhecimento no que se referisse aos itens 
constantes do art. 13, o qual dispunha sobre informações e documentação relativas à 
fase de Carta-Consulta, excluída, dentre os seis itens, apenas a comprovação da 
necessidade social dos cursos. Quanto aos itens relativos à fase de Projeto, dispostos no 
art. 15 da Resolução, seria tarefa da Câmara de Ensino Superior examiná-los (art. 22 § 
1º).  

Havia um condicionante adicional para a criação de universidade pela via de 
reconhecimento. Somente seria processado o pedido “mediante comprovação de já 
estarem reconhecidos, no mínimo, os cursos exigidos pelo artigo 10 desta Resolução, 
salvo o disposto no seu parágrafo 2º” (art. 22, § 3º).  
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Cumpre destacar que o art. 10 da Resolução CFE 7/78 pouco acrescentava em 
relação à norma anterior. Determinava-se que a universidade deveria “oferecer pelo 
menos, quatro cursos relacionados com as áreas fundamentais das ciências exatas e 
naturais, das ciências humanas e das letras ou artes, e quatro de caráter técnico-
profissional” (art. 10). Ou seja, da exigência mínima de seis cursos, presente na 
Resolução CFE 29/74, passou-se a oito cursos, havendo dois a mais de natureza técnico-
profissional. Observe-se que nessa contagem não deveriam ser considerados os cursos 
de curta duração (art. 10, § 2º). 

A Resolução CFE 7/78 também trouxe outro dispositivo importante para a 
estruturação do sistema de educação superior. Seria obrigatória, para as universidades, a 
“renovação periódica do reconhecimento, nos prazos e pela forma que vierem a ser 
aprovados pelo Conselho” (art. 23). 

Caso fosse recusada a criação de uma universidade, por qualquer das vias 
previstas na Resolução, a renovação do pedido só poderia ser feita após o decurso de 
três anos (art. 25). Ademais, se fosse recusado o reconhecimento de uma universidade, 
antes autorizada, a autorização da instituição seria revogada (art. 25, parágrafo único). 
Por fim, cumpre também destacar que a Resolução CFE 7/78 regularia “a criação e o 
reconhecimento de universidades filiadas ao sistema federal de ensino, e das 
universidades integrantes dos sistemas de ensino não abrangidos pelo artigo 15 da Lei 
número 4.024-61” (art. 26). 

6. Consolidação da Sistemática de Autorização e Reconhecimento 

Como referido acima, em 1974 o Conselho Federal de Educação aprovara dois 
atos normativos – Resolução CFE 26/74 e Resolução CFE 33/74 – dispondo sobre 
processos de renovação periódica de reconhecimento de universidades e 
estabelecimentos isolados de ensino superior. Ressalte-se que a última Resolução 
apenas adiava, por prazo indeterminado, a vigência da primeira. Assim, a questão da 
renovação do reconhecimento institucional, a qual demandava uma regulamentação 
desde o Decreto-Lei 464/69, ficara em suspenso. 

Em razão dessa situação, e em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 2º do 
Decreto-Lei 464/69, o CFE elaborou a Resolução n.º 8, de 2 de setembro de 1981, 
para fixar novas normas. Ficou definido, no art. 1º, que o reconhecimento concedido às 
universidades e aos estabelecimentos isolados de ensino para ministrar cursos superiores 
de graduação deveria ser renovado periodicamente. E mais, que a “renovação do 
reconhecimento repetir-se-á para cada instituição, em períodos não superiores a dez 
anos, segundo a ordem de prioridades estabelecidas pela CFE, examinados em 
conjunto os cursos de cada estabelecimento de ensino” (art. 2º, grifo nosso). 
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Nos termos da Resolução 8/81, os processos de renovação de reconhecimento 
seriam “instaurados ex officio por iniciativa do Conselho Federal de Educação, 
mediante articulação com a Secretaria de Ensino Superior”, à qual caberia “promover a 
instrução processual, em conformidade com os critérios que forem fixados pela CFE” 
(art. 3º, grifo nosso). Para instruir o processo, deveriam ser reunidos “os dados relativos 
ao reconhecimento anterior, assim como os elementos acumulados durante o tempo de 
acompanhamento sistemático e de verificações eventuais a que tenham sido submetidas 
as instituições de ensino pelos órgãos competentes do Ministério da Educação e 
Cultura” (art. 3º, § 1º, grifos nossos). Caberia à Secretaria de Ensino Superior proceder 
a “estudo de profundidade sobre a qualidade do ensino e atividades da instituição, 
oferecendo relatório objetivo e conclusivo ao CFE” (art. 3º, § 2º). 

Cumpridas as etapas anteriores, o processo deveria ser encaminhado à 
apreciação da Câmara de Ensino Superior, que verificaria a “conveniência da renovação 
do reconhecimento para efeito da decisão final do Plenário” (art. 4º). No exercício 
dessa atribuição, competiria à Câmara adotar as providências adequadas, “podendo 
solicitar às demais Câmaras pronunciamento sobre aspectos específicos de 
competência destas” (art. 4º, parágrafo único). O parecer conclusivo da Câmara de 
Ensino Superior poderia ser pela: 

 “manutenção do reconhecimento” (art. 5º, alínea ‘a’); 
 “adoção, dentro do prazo determinado, de providências corretivas” (art. 

5º, alínea ‘b’); 
 “cassação do reconhecimento de todos os cursos ou, conforme o caso, 

daqueles que não devam ser mantidos” (art. 5º, alínea ‘c’). 

Caso o parecer concluísse pela manutenção do reconhecimento (alínea ‘a’), e 
houvesse sua aprovação pelo Plenário, ficaria “assegurada a continuidade do 
reconhecimento, sem prejuízo da competência prevista no art. 48 da Lei nº 5.540/68” 
(art. 5º, § 1º). Na hipótese de adoção de providências corretivas, sua execução deveria 
ser “acompanhada pela SESu, por intermédio das Delegacias do MEC, devendo o 
processo retornar para julgamento do mérito do reconhecimento, após o vencimento do 
prazo assinado” (art. 5º, § 2º). Se o Plenário deliberasse pela cassação do 
reconhecimento, o Parecer seria encaminhado à homologação ministerial (art. 5º, § 3º). 

Também ficou definido que, simultaneamente “com o julgamento do processo 
de reconhecimento periódico”, poderiam “ser apreciados os processos pendentes 
relativos a reconhecimento de cursos autorizados da mesma instituição” (art. 6º). Deve-
se observar que a Resolução CFE 8/81, apesar de ter revogado a Resolução CFE 26/74 e 
a Resolução CFE 33/74, e de ter vigido até 1994, não chegou a orientar processos de 
renovação de reconhecimento de universidades. 
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Saliente-se que, quando da edição da Resolução 8/81, estava vigente o Decreto 
n.º 86.000, de 13 de maio de 1981, o qual suspendera temporariamente, até 31 de 
dezembro de 1982, os pedidos de autorização de novos cursos de graduação e de 
funcionamento de universidades. Tal ato seria revogado pelo Decreto n.º 87.911, de 7 
de dezembro de 1982, que restabeleceu que a “criação de universidade e de 
estabelecimentos isolados de ensino superior, ou de novos cursos nestes últimos 
estabelecimentos” seria “autorizada pelo Presidente da República após parecer 
favorável do Conselho de Educação competente” (art. 1º, grifo nosso). 

Pouco mais de cinco meses após a edição da Resolução CFE 8/81, viria a 
Resolução CFE nº 3, de 28 de fevereiro de 1983, a qual, tendo revogado a Resolução 
CFE 7/78, também dispôs sobre autorização e reconhecimento de universidades. O novo 
ato normativo inovou em relação às duas Resoluções anteriores (29/74 e 7/78) que 
versaram sobre a mesma temática, ao definir os conceitos de ato de autorização e ato de 
reconhecimento, vinculados ao conceito de funcionamento. Para tanto, separou o 
conceito de criação em um dispositivo próprio. 

Assim, pelo art. 1º, a “criação e o reconhecimento de universidades” far-se-iam, 
“nos termos da legislação vigente, consoante as presentes normas”. Ademais, 
determinou o art. 2º que o “funcionamento de qualquer universidade será precedido: a) 
de ato de reconhecimento, quando criada a partir de estabelecimentos de ensino 
superior preexistentes; ou b) de ato de autorização quando inexistentes estes” (grifos 
nossos).  

Nos termos da Resolução CFE 3/83, constata-se que os conceitos de autorização 
e reconhecimento são tratados como sendo atos que não apenas condicionam o 
funcionamento de uma universidade, mas que são desdobramentos inevitáveis de sua 
própria criação. Cumpre ressaltar que, em ambos os dispositivos, tal sistemática 
supostamente se aplica a qualquer universidade, não existindo uma distinção explícita à 
sua natureza se pública ou privada. 

Não obstante, a Resolução CFE 3/83 suprimiu a referência ao art. 4º da Lei 
5.540/68, que estava inclusa na Resolução CFE 7/78 como sendo o seu art. 2º. A Lei da 
Reforma Universitária estabelecera que as universidades deveriam se constituir, 
“quando oficiais, em autarquia de regime especial ou em fundações de direito público 
e, quando particulares, sob a forma de fundações ou associações” (art. 4º). 

Na Resolução de 1978, tal dispositivo servia (parágrafos 1º e 2º do art. 2º) para 
definir os requisitos mínimos aos quais deveriam atender as associações e fundações 
criadas para a manutenção de universidades. Esses dispositivos, na Resolução de 1983, 
foram incluídos no art. 3º, o qual determinou que, observado o estabelecido em lei, o 
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projeto de universidade deveria também respeitar seis “requisitos essenciais à entidade 
mantenedora”. Esses condicionantes, os mesmos  eram os seguintes: 

 “não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a 
título de lucro ou participação nos resultados” (art. 3º, alínea ‘a’); 

 “aplicar integralmente no País os seus recursos, na manutenção dos 
objetivos institucionais” (art. 3º, alínea ‘b’); 

 “manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão” (art. 3º, alínea ‘c’); 

 “respeitar os tetos que venham a ser estabelecidos, no que se refere a 
superávits financeiros, variações patrimoniais positivas e gastos com 
pessoal de direção e administração, em cada exercício social” (art. 3º, 
alínea ‘d’); 

 “estar constituída de tal forma que torne possível distinguir 
perfeitamente, para qualquer fim, o patrimônio da instituição e o 
patrimônio individual de seus fundadores, dirigentes ou 
administradores” (art. 3º, alínea ‘e’); 

 “não possibilitar em nenhuma hipótese, quando de eventual dissolução 
ou transformação, apropriação de qualquer parcela do patrimônio da 
instituição, por nenhuma pessoa física ou jurídica, a não ser a 
transferência a instituição congênere ou de fins filantrópicos, 
reconhecida de utilidade social pelo Governo Federal” (art. 3º, alínea 
‘f’). 

As características organizacionais, a serem seguidas pelas universidades, foram 
remetidas ao próprio art. 11 da Lei 5.540/68, contrastando com a relação da Resolução 
anterior, a qual apenas reproduzira no art. 3º o texto da Lei. Os atributos organizacionais 
necessários permaneceram os mesmos. Por exemplo, assegurada a universalidade de 
campo, a universidade deveria oferecer ao menos quatro cursos nas áreas fundamentais 
das ciências exatas e naturais, das ciências humanas e das letras ou artes, e quatro de 
caráter técnico-profissional, todos reconhecidos (art. 5º).  

A principal inovação trazida pela Resolução CFE 3/83 foi a utilização da etapa 
de Carta-Consulta, que na Resolução CFE 7/78 destinava-se apenas aos processos de 
criação de universidades pela via de autorização, também nos processos de criação 
mediante reconhecimento, ou seja, a partir de estabelecimentos preexistentes. Tal 
processo de reconhecimento iniciava-se “mediante Carta-Consulta dirigida ao 
Conselho Federal de Educação”, a qual deveria conter:  

 “identificação e condição jurídica da instituição mantenedora” (art. 6º, § 
1º, alínea ‘a’); 

 “relação dos cursos oferecidos e atos de seu reconhecimento” (art. 6º, § 
1º, alínea ‘b’); 

 “projeto de criação da universidade, incluindo sua concepção 
características e a comprovação do atendimento aos requisitos 
estabelecidos no art. 3º” (art. 6º, § 1º, alínea ‘c’, grifo nosso). 
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A Carta-Consulta seria então apreciada, em seus elementos de “veracidade, 
regularidade e coerência”, por “uma Comissão Especial de Conselheiros, constituída 
de integrantes das diversas Câmaras, designados pelo Presidente, cujo parecer será 
objeto de deliberação do Plenário” (art. 6º, § 2º, grifo nosso). Uma vez aprovada a 
Carta-Consulta, o CFE iniciaria “procedimentos de acompanhamento, sob coordenação 
do Conselheiro-Relator, para avaliação da qualidade e desempenho das atividades 
didático-pedagógicas e administrativas das unidades” que deveriam se reunir para 
compor a nova universidade (art. 6º, § 3º, grifo nosso).  

Na criação de universidade via reconhecimento, o acompanhamento constituía a 
etapa seguinte à da Carta-Consulta, substituindo, em termos conceituais, a denominação 
dada na Resolução CFE 7/78 de fase de Projeto, ressalvando-se que no instrumento 
anterior isso se aplicava apenas às instituições criadas pela via autorização. O 
acompanhamento, que se destinava a avaliar a qualidade e o desempenho das atividades 
didático-pedagógicas e administrativas, deveria “processar-se ao longo de, pelo menos, 
um ano” (art. 6º, § 4º, grifo nosso). 

Cumpre salientar que fazia parte da Carta-Consulta o projeto de criação da 
universidade, o qual incluía sua concepção e características. Nesse sentido, e em 
conformidade com o parágrafo 5º da Resolução CFE 3/83, o acompanhamento 
obrigatoriamente deveria proporcionar elementos de julgamento para um conjunto de 
dez itens, sem prejuízo de outros que fossem julgados pertinentes:  

 “qualificação da instituição, especificado tradição no campo do ensino 
superior, autonomia e condições gerais de funcionamento das unidades 
preexistentes, bem como os dados essenciais relativos aos dirigentes, 
assessoramento disponível e outros elementos úteis, da instituição 
mantenedora” (art. 6º, § 5º, alínea ‘a’); 

 “caracterização da região geoeducacional em que se localizará a nova 
universidade” (art. 6º, § 5º, alínea ‘b’); 

 “organização curricular” (art. 6º, § 5º, alínea ‘c’); 
 “número de vagas, formas de preenchimento e organização das turmas e 

turnos de aulas” (art. 6º, § 5º, alínea ‘d’); 
 “qualificação e regime de trabalho dos docentes” (art. 6º, § 5º, alínea 

‘e’); 
 “organização administrativa” (art. 6º, § 5º, alínea ‘f’); 
 “instalações materiais,incluindo laboratórios e biblioteca” (art. 6º, § 5º, 

alínea ‘g’); 
 “condições para realização de pesquisas nos campos de estudos 

abrangidos pelas unidades existentes” (art. 6º, § 5º, alínea ‘h’); 
 “condições para prática de atividades de extensão com participação nos 

assuntos comunitários” (art. 6º, § 5º, alínea ‘i’); 
 “planejamento econômico-financeiro” (art. 6º, § 5º, alínea ‘j’). 
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Quanto à composição da organização do corpo docente, a Resolução CFE 3/83 
estabeleceu que deveriam ser valorizadas, de forma integrada, três condições. Em 
primeiro lugar, “as especializações de cada professor, consoante sua vinculação a 
disciplinas propedêuticas e de ciclo básico ou a disciplinas técnico-profissionais” (art. 
6º, § 6º, alínea ‘a’). Segundo, “a qualificação dos professores não apenas segundo a 
titulação formal, mas também de acordo com sua experiência acumulada e 
participação atual. no exercício profissional e em atividades de ensino, pesquisa ou de 
extensão” (art. 6º, § 6º, alínea ‘b’). Por fim, também deveria ser apreciado o “programa 
continuado de aperfeiçoamento” (art. 6º, § 6º, alínea ‘c’). 

O planejamento econômico-financeiro foi outro aspecto, dentre os dez itens a 
serem considerados no processo de acompanhamento da Carta-Consulta, a merecer uma 
menção específica na Resolução. Conforme dispôs o parágrafo § 7º do art. 6º, deveria 
“fundamentar-se na evolução recente das receitas e despesas da instituição 
mantenedora e dos estabelecimentos existentes, e suas projeções plurianuais para o 
futuro imediato destacando a participação de recursos outros que não anuidades, numa 
perspectiva dinâmica de acrescentamento e diversificação de fontes”. 

Após a conclusão da fase de acompanhamento, o processo era encaminhado à 
Câmara de Ensino Superior. Esta, “ouvida a Câmara de Planejamento quanto ao 
planejamento econômico-financeiro”, poderia “determinar as diligencias 
complementares porventura cabíveis, inspeções in loco, convocar os dirigentes da 
instituição e adotar quaisquer outras providencias tendentes a complementar os 
elementos disponíveis, para perfeito julgamento da matéria em parecer conclusivo a ser 
submetido ao Plenário” (art. 6º, § 8º, grifo nosso). 

O processo de criação de universidade pela via da autorização, ou seja, sem 
preexistência de estabelecimentos de ensino superior reconhecidos, era, conforme a 
Resolução CFE 3/83, similar ao das instituições criadas pela via do reconhecimento. 
Iniciava-se mediante apresentação da Carta-Consulta, contendo: a identificação e a 
condição jurídica da mantenedora, bem como o projeto de criação da universidade (nos 
termos do art. 6º, § 1º, alíneas ‘a’ e ‘c’); e a qualificação da instituição e caracterização 
da região geoeducacional (art. 6º, § 5º, alíneas ‘a’ e ‘b’). Ademais, a instituição também 
deveria submeter ao Conselho:  

 “indicação da natureza dos cursos pretendidos” (art. 7º, § 1º, alínea ‘a’);  
 “justificação de sua necessidade social” (art. 7º, § 1º, alínea ‘b’);  
 “capacidade econômico-financeira da mantenedora” (art. 7º, § 1º, alínea 

‘c’); 

A capacidade econômico-financeira constituía requisito essencial, dado que 
deveria “ficar demonstrada cabalmente a aptidão atual da mantenedora para instalar, 
colocar em funcionamento e manter, por um prazo inicial razoável, a universidade 
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pretendida” (art. 7º, § 2º, grifo nosso). Caberia a uma comissão verificadora designada 
pelo Presidente do Conselho, examinar as instalações de que já dispusesse a 
mantenedora, sejam próprias ou terceiros, além de outros “itens suscetíveis de 
observação in loco” (art. 7º, § 3º). 

A apreciação da Carta-Consulta ocorreria em conformidade com os mesmos 
procedimentos dispostos no § 2º do art. 6º, para as universidades criadas pela via do 
reconhecimento. Uma vez aceita a Carta-Consulta, a mantenedora submeteria o Projeto 
ao Conselho, compreendendo as demais especificações não apresentadas anteriormente, 
mas previstas para a fase de acompanhamento no caso de criação com base em 
estabelecimentos preexistentes (art. 5º, § 5º, alíneas ‘c’ a ‘j’). A apreciação final do 
processo de autorização aconteceria “mediante parecer da Câmara de Ensino Superior, 
na forma do § 8º do art. 6º” da Resolução, acima referido neste documento. 

Uma vez autorizada, a universidade ficava “obrigada, dentro de cinco anos, a 
contar da data da autorização, a requerer o seu reconhecimento, bem como o dos 
cursos” que tivessem sido reconhecidos (art. 8º, grifos nossos). O pedido de 
reconhecimento seguiria o mesmo processo de acompanhamento previsto para as 
universidades criadas a partir de estabelecimentos existentes. Caso a instituição não 
requisitasse o processo de reconhecimento, o CFE determinaria a instauração do 
mesmo, mediante a designação de uma comissão de acompanhamento (art. 8º, § 2º). È 
importante destacar-se que, nos termos da Resolução CFE 3/83, a universidade 
autorizada não poderia, “sem autorização do Conselho, criar novos cursos nem 
aumentar as vagas dos existentes” (art. 8º, § 3º). 

A Resolução CFE 7/78, em seu art. 23, havia definido que o reconhecimento das 
universidades deveria ter duração determinada, sendo obrigatória sua renovação 
periódica. Não obstante, esse mesmo dispositivo deixara para deliberação posterior do 
Conselho qual seria tal prazo e de que forma tal renovação aconteceria. A Resolução 
CFE 3/83 inovou nessa questão em relação à anterior, ao estabelecer a obrigatoriedade 
da “renovação periódica do reconhecimento das universidades, pelo menos a cada dez 
anos” (art. 9º, grifo nosso). E mais, dispôs sobre o processo, ao definir que o oitavo e o 
nono anos seriam “destinados ao acompanhamento, na forma do § 3º do art. 6º, com 
adaptações cabíveis” (art. 9º, parágrafo único). Cumpre destacar que tal disposição 
também seria aplicada “às universidades reconhecidas, existentes na data de aprovação 
desta Resolução, segundo prazos e instruções aprovadas pelo Conselho” (art. 15). 

Igualmente ficou definido que, havendo a recusa da criação da universidade, por 
qualquer das vias, a renovação do pedido só poderia ocorrer “após o decurso de três 
anos” (art.11). E que, tendo sido recusado o reconhecimento de universidade autorizada, 
caberia ao CFE promover a revogação do ato de autorização (art. 12). Neste caso, a 
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situação dos cursos existentes na instituição seria reexaminada (art. 12, parágrafo 
único). 

Em conformidade com a legislação então vigente, as universidades criadas 
ficariam contidas “geograficamente num mesmo Distrito ou Região Geoeducacional de 
forma assegurada plena e eficaz utilização de seus recursos” (art. 10). O disposto no 
artigo não impedia, contudo, a criação de curso fora da sede, desde que “devidamente 
autorizados na forma e segundo os procedimentos vigentes” (art. 10, parágrafo único).  

Cumpre destacar que a Resolução CFE 3/83 não se aplicava às universidades 
mantidas pelos estados, nos termos do art. 15 de Lei 4.024/61 (art. 13). No entanto, as 
normas estabelecidas na Resolução seria aplicadas “aos processos em tramitação, no 
Conselho, com as adaptações cabíveis” (art. 16). 

Para execução da Resolução, o CFE deveria se valer, “amplamente, da 
cooperação de outros órgãos do MEC, especialmente na fase de acompanhamento” 
(art. 14, grifo nosso). Caberia ao Presidente do Conselho, baixar as instruções que se 
fizessem necessárias “ao comprimento desta Resolução, em especial no respeitante aos 
critérios, métodos e prazos para efetivação do acompanhamento previsto no § 3º do art. 
6º” (art. 17). Os casos omissos, bem como a interpretação da Resolução, eram da 
competência do Plenário (art. 18). 

Para tratar especificamente da criação de universidades pela via da autorização, 
o Conselho Federal de Educação baixou a Portaria CFE n.º 21, de 9 de agosto de 
1990, pela qual foram aprovadas, em anexo ao ato normativo, instruções para lidar com 
processos então protocolados no Conselho. Tais processos enquadravam-se em três 
situações: 

 “Processos em que a instituição proponente possui todos os cursos 
autorizados em número suficiente ao cumprimento dos mínimos exigidos 
pelo artigo 5º da Resolução 3 de 1983, quanto às áreas fundamentais do 
conhecimento e área técnico-profissionais” (item a do Anexo à Portaria). 

 “Processos em que a instituição proponente possui cursos autorizados e/ou 
reconhecidos não suficientes ao cumprimento dos mínimos exigidos pelo 
artigo 5º da Resolução 3/83 e que propõe no pleito a criação de novos 
cursos para atingir esses mínimos” (item b do Anexo à Portaria). 

 “Processos em que a instituição proponente não possui nenhum 
estabelecimento de ensino superior ou curso autorizado partindo de uma 
mera proposta escrita” (item c do Anexo à Portaria). 
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Vale relembrar que, pela Resolução 3/83 e em conformidade com a Lei 
5.540/68, a criação de universidades pela via da autorização aconteceria no caso de não 
haver a preexistência de estabelecimentos de ensino superior reconhecidos (art. 2º e 7º). 
Nesse sentido, a Portaria CFE 21/90 introduziu duas novas alternativas para a criação de 
universidades pela via de autorização, uma vez que admitia situações em que as 
instituições proponentes já tivessem cursos autorizados e/ou reconhecidos, vale dizer, já 
fossem preexistentes. 

A Resolução nº 3, de 26 de novembro de 1991, que revogou a Resolução CFE 
3/83, introduziu poucas alterações significativas na sistemática de autorização e 
reconhecimento de universidades. Por exemplo, no processo de criação de uma 
universidade pela via do reconhecimento, acrescentou-se, quando da apresentação do 
projeto na fase de Carta-Consulta, a necessidade de se apresentar um plano de expansão 
(art. 6º, § 1º, alínea ‘c’). A apreciação do plano de expansão, a ser feita já na fase de 
acompanhamento, consideraria o período de cinco anos (art. 6º, §6º).  

Outras modificações repercutiram sobre a fase acompanhamento. Pela 
Resolução CFE 3/83, o acompanhamento aconteceria ao longo de, pelo menos, um ano. 
Na Resolução CFE 3/91, tal fase deveria “processar-se no período mínimo de dois anos 
podendo, a critério da Comissão referida no § 2º, ser estendido por um período de até 
cinco anos” (art. 6º, § 4º).  

O Relator ganhou mais poderes. Pela nova resolução, uma vez concluído o 
acompanhamento, seria prerrogativa do Conselheiro Relator determinar eventuais 
diligências complementares, inspeções in loco, ou convocar dirigentes. Antes, tais 
atribuições cabiam apenas à Câmara de Ensino Superior, ouvida a Câmara de 
Planejamento no que se referisse ao planejamento econômico-financeiro. 

Outra mudança procedimental relacionou-se à fase de Carta-Consulta, no caso 
de universidades criadas pela via de autorização. A apreciação final dessa etapa, a ser 
feita pelo Plenário, estaria agora baseada em “parecer da Comissão Especial de 
Universidade” (art. 7º, § 5º), enquanto antes se referia, genericamente, à própria Câmara 
de Ensino Superior. 

A Resolução CFE 3/91 também fez algumas alterações pontuais. Na apreciação 
da composição e organização do corpo docente, dentre as três condições a serem 
valorizadas, houve a substituição do termo “programa continuado de aperfeiçoamento” 
por “plano de capacitação docente” (art. 6°, § 7º, alínea ‘c’).  

Na nova norma, houve a supressão de dois dispositivos relevantes que 
constavam da anterior. Saiu o parágrafo 3º do art. 8º, o qual impedia uma universidade 
autorizada de criar novos cursos e aumentar as vagas dos existentes, sem autorização do 
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Conselho. E o art. 9º da Resolução CFE 3/83, que dispunha sobre a obrigação de 
renovação periódica do reconhecimento das universidades, o que deveria ser feito, pelo 
menos, a cada dez anos. A despeito de sua importância, a Resolução de 1991 não tratou 
de nenhum desses assuntos. 

Por outro lado, duas novidades foram introduzidas. Primeira: para a apreciação 
do projeto de criação da universidade, nos termos da alínea ‘c’ do parágrafo 1ºdo art. 6º, 
deveria ser observado se a instituição estaria mantendo “programas de apoio a 
estudantes carentes” (art. 10). E segunda: durante “o processo de acompanhamento a 
Comissão designada procederá à avaliação dos cursos oferecidos pela instituição” (art. 
11, grifo nosso). 

7. Término da Sistemática e Transição para o novo Modelo 

A Resolução CFE 3/91 foi revogada pela Resolução CFE n.º 2, de 18 de maio 
de 1994, que fixou novas normas para os processos de autorização e reconhecimento de 
universidades. A Resolução CFE 2/94 inovou ao estruturar seus dispositivos normativos 
em seis seções, a saber, “I – Abrangência”, “II – Tramitação”, “III – Dos Princípios 
Gerais”, “IV – Normas Gerais”, “V – Disposições Transitórias” e “VI – Disposições 
Gerais”. 

A Resolução CFE 2/94 utilizou um conceito novo – “organização de 
universidades” – para dispor, nos termos do artigo 7º da Lei 5.540/68, que tais entes 
poderiam ser criados diretamente, sem a existência prévia de estabelecimentos de ensino 
superior, e a partir de estabelecimentos já existentes, isolados ou congregados em 
federação de escolas (art. 2º, incisos I e II). Ademais, reforçou que, no primeiro caso, 
uma universidade estaria sujeita a “autorização e posterior reconhecimento na forma 
disciplinada nesta Resolução” (art. 2º, parágrafo único). 

A nova Resolução estabeleceu que apenas no caso de organização direta de 
universidades haveria a etapa da Carta-Consulta, a qual seria submetida pela instituição 
interessada ao CFE, com a inclusão da proposta de universidade (art. 3º). O processo de 
tramitação, nesse caso, iniciar-se-ia com o recebimento da Carta-Consulta. De posse 
desta, o Presidente do Conselho designaria um Conselheiro Relator, que emitiria um 
Parecer, “no que se refere ao cumprimento dos requisitos fixados no artigo 15 da 
presente Resolução, estabelecendo, caso seja favorável, prazo para a instituição 
apresentar o Projeto de Universidade, nos termos dos artigos 16, 17 e 18” (art. 3º, 
inciso I). 

Em seguida, o Parecer seria “submetido à Câmara ou Comissão competente e, 
depois, ao Plenário”, sendo considerado aprovado se contasse com os votos favoráveis 
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da maioria absoluta dos membros do Conselho, situação em que deveria ser submetido à 
homologação do Ministro da Educação e do Desporto (art. 3º, inciso II). Caso a 
instituição não apresentasse o Projeto, no prazo estabelecido pelo Parecer de aprovação 
da Carta-Consulta, o processo seria arquivado (art. 3º, inciso III). 

Após a apresentação do Projeto, o Presidente do CFE designaria Comissão de 
Consultores que analisaria o projeto quanto à sua viabilidade, “face aos diferentes 
aspectos previstos nas normas” (art. 3º, inciso IV). Então, haveria a distribuição, pelo 
Presidente, do Relatório da Comissão de Consultores e do Projeto de Universidade a um 
Conselheiro Relator que analisaria o Projeto, utilizando como subsídio o referido 
Relatório, e proporia, caso fosse favorável, cronograma para sua execução (art. 3º, 
inciso V). 

Uma vez aprovado o “Parecer pela Câmara ou Comissão competente e pelo 
Plenário, estando a instituição em condições de começar a funcionar regularmente, de 
acordo com as fases previstas no cronograma de implantação do projeto,” ela 
solicitaria ao Conselho Federal de Educação, a verificação, que se daria “pela mesma 
Comissão de Consultores prevista no inciso IV” (art. 3º, inciso VI). Diante dos 
resultados da verificação, o Conselheiro Relator emitiria “parecer sobre a existência de 
condições para o funcionamento da instituição”, o qual, se aprovado pelo Plenário, seria 
enviado, “devidamente instruído, ao Ministro da Educação e do Desporto, para as 
providências quanto à expedição do decreto de autorização da universidade” (art. 3º, 
inciso VII, grifos nossos). Se o Plenário se manifestasse desfavoravelmente, o processo 
seria arquivado, e novo pedido só poderia ser feito após decorridos três anos (art. 3º, 
inciso VIII). 

Nos termos da Resolução 2/94, era incumbência do CFE organizar “Cadastro de 
Consultores qualificados como docentes universitários, para comporem as comissões 
previstas nesta Resolução, podendo, para tal fim, solicitar a colaboração da 
SESu/MEC e de outros órgãos do sistema de ensino superior” (art. 3º, § 1º). Outra 
disposição importante definia que o Parecer, previsto no inciso VII, fixaria “prazo de, 
no mínimo, cinco e, no máximo, dez anos para que a instituição solicite o 
reconhecimento da universidade, podendo ser instaurado processo ex-officio” (art. 3º, § 
2º, grifo nosso). Ficou também definido que no período que anteceder a solicitação de 
reconhecimento, a universidade autorizada apresentaria, ao CFE, “relatório anual 
circunstanciado das atividades desenvolvidas, especialmente as relativas à 
implementação do projeto aprovado” (art. 3º, § 3º). 

A tramitação dos processos de universidades organizadas a partir de 
estabelecimentos já existentes não seria mais iniciada pelo envio de Carta-Consulta, 
havendo apenas o processo de criação pela via do reconhecimento. Caberia à instituição 
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interessada submeter ao Conselho, quando julgasse ter cumprido todos os requisitos 
constantes da Resolução 2/94, o Projeto da Universidade (art. 4º). A partir do 
recebimento do Projeto, o Presidente do CFE designaria Comissão de Consultores que 
visitaria a instituição e emitiria “Relatório de Avaliação sobre as condições de 
funcionamento e de viabilidade do Projeto da Universidade, a ser encaminhado, como 
subsídio, ao Relator” (art. 4º, inciso I). Aliás, cumpre salientar que esta Resolução 
trouxe outra inovação, pois a partir dela passam a conviver as terminologias 
“verificação” e “avaliação”1, onde esta ultima já assume um significado de análise 
qualitativa, para além da mera verificação.  

Na seqüência, caberia ao Presidente do Conselho Federal de Educação designar 
o Conselheiro Relator que, sempre que necessário, visitaria a instituição, hipótese em 
que solicitaria ao CFE os meios necessários para tal propósito (art. 4º, inciso II). O 
Relator emitiria, então, Parecer conclusivo propondo uma dentre três opções: 

 “indeferimento do pleito e arquivamento do processo” (art. 4º, inciso III, 
alínea ‘a’); 

 “realização de diligências, fixando, para cumprimento, prazo de, no 
máximo, um ano, sob pena de arquivamento do processo” (art. 4º, inciso 
III, alínea ‘b’); 

 “aprovação do Projeto” (art. 4º, inciso III, alínea ‘c’). 

Uma vez aprovado pelo Relator, o Parecer ainda deveria passar, sucessivamente, 
pelo escrutínio da Câmara ou Comissão competente e pelo Plenário, demandando o voto 
favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho Federal de Educação. Só então 
o processo, devidamente instruído, seria “submetido ao Ministro da Educação e do 
Desporto, para homologação e emissão do ato de reconhecimento da universidade” 
(art. 4º, inciso IV, grifo nosso). Caso o Relator, em seu Parecer conclusivo, decidisse 
pela realização de diligências, competiria ao Presidente do CFE designar “Comissão de 
Verificação integrada por dois consultores, sob a coordenação do Conselheiro Relator, 
para em, no máximo, duas visitas, analisar e avaliar o cumprimento das diligências e a 
execução do projeto” (art. 4º, § 1º). 

Cumpridas as etapas necessárias, o Parecer de aprovação do Projeto deveria 
fixar “prazo máximo de cinco anos para renovação do reconhecimento, avaliadas todas 
as atividades da universidade” (art. 4º, § 2º). Considerando-se a renovação do seu 
reconhecimento, competiria à universidade apresentar “à SESu/MEC, no período 
estabelecido no parágrafo anterior, relatório anual de suas atividades, especialmente 

                                                
1 A partir de 1995 apenas o termo avaliação permanecerá nos instrumentos editados pelo Governo FHC. 
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no que se refere à implantação do seu Plano de Desenvolvimento Institucional, 
conforme previsto no Art. 18, parágrafo único” (art. 4º, § 3º). A SESu/MEC então 
encaminharia “tais relatórios ao Conselho Federal de Educação, com sua apreciação, 
sugerindo providências, se for o caso” (art. 4º, § 4º). 

A Resolução 2/94 dedicou a seção “Dos Princípios Gerais” à caracterização das 
condições a que uma instituição deveria atender para se constituir como universidade. 
Por exemplo, as universidades, instituídas por lei, deveriam ter “seus Estatutos e 
Regimentos Gerais aprovados pelo Conselho de Educação competente” (art. 5º), 
condicionante que se aplicava às instituições públicas criadas por ato do Legislativo. No 
caso das instituições privadas foram definidos requisitos obrigatórios quanto à entidade 
mantenedora, que deveria constar do Projeto. Tais atributos, dispostos no art. 6º, 
reproduziam basicamente o que já fora definido em Resoluções anteriores, que por sua 
vez se fundamentaram no Código Tributário Nacional. 

Nessa mesma seção, estabeleceram-se os requisitos essenciais a que uma 
universidade deveria obedecer em sua organização institucional. Tais atributos, 
expressos nos seis incisos do art. 7º da Resolução, configuravam, por assim dizer, os 
condicionantes gerais de organização que qualificariam uma instituição como sendo 
universitária. Em dispositivos posteriores, haveria a definição de condicionantes 
específicos. Os requisitos, que deveriam ser “devidamente comprovados”, são os 
seguintes: 

 “unidade de patrimônio e administração” (art. 7º, inciso I); 
 “estrutura orgânica com base em unidades de ensino, pesquisa e 

extensão, reunidas ou não em órgãos mais amplos” (art. 7º, inciso II, 
grifo nosso); 

 “indissociabilidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada a 
duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes, em instituições 
públicas” (art. 7º, inciso III, grifo nosso);  

 “racionalidade de organização, com plena utilização de recursos 
materiais e humanos” (art. 7º, inciso IV); 

 “universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais do 
conhecimento humano, estudado em si mesmo ou em razão de ulteriores 
aplicações, e de uma ou mais áreas técnico-profissionais” (art. 7º, inciso 
V, grifo nosso); 

 “flexibilidade de métodos e critérios com vistas às diferenças individuais 
dos alunos, às peculiaridades regionais e às possibilidades de 
combinação dos conhecimentos para novos cursos e programas de 
pesquisa” (art. 7º, inciso VI, grifo nosso). 

Alguns conceitos utilizados nesses incisos foram especificados nos parágrafos 
do artigo. Assim, no que se reporta ao inciso II, “entende-se por unidade o órgão que 
realize as atividades de ensino, pesquisa e extensão” (art. 7º, § 1º). Quanto ao conceito 
de universalidade de campo, entendeu-se que poderiam “ser atendidas as áreas 
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fundamentais do conhecimento humano, por meio das atividades didáticas e das de 
pesquisa e extensão, realizadas sistematicamente pela universidade” (art. 7º, § 2º). Por 
fim, definiu-se que as “áreas fundamentais do conhecimento humano compreendem as 
ciências matemáticas, físicas, químicas e biológicas, as geociências e as ciências 
humanas, bem como a filosofia, as letras e as artes” (art. 7º, § 3º). 

Dispôs-se que a organização estrutural da instituição fosse “definida no Estatuto 
e pormenorizada no Regimento Geral, com a identificação das unidades e, se for o 
caso, dos órgãos de coordenação a que se vinculam” (art. 8º). Caberia ao Regimento 
Geral definir “claramente o mecanismo de coordenação didática dos cursos, bem como 
do primeiro ciclo de estudos básicos, se houver, assegurada a participação daquelas 
unidades que contribuem, substancialmente, para a execução dos respectivos 
currículos” (art. 9º). 

Nos termos da Resolução CFE 2/94, era facultado às universidades “criar 
órgãos setoriais, com funções deliberativas e executivas, destinados a coordenar as 
unidades, centros e setores ou outras divisões que a compõem, para integração de suas 
atividades” (art. 10). Além das unidades acadêmicas que a compusessem, destinadas ao 
ensino, à pesquisa e à extensão, a instituição poderia “ter órgãos suplementares de 
natureza técnica, cultural, recreativa e de assistência ao estudante” (art. 11). 

Assegurar a universalidade de campo não era suficiente. Uma universidade 
deveria “desenvolver necessariamente um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, na graduação, pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento”, que 
demonstrasse a “necessária densidade educacional e científica” (art. 12, grifos nossos). 
Tal densidade seria “comprovada pela existência de atividades sistemáticas nas áreas 
fundamentais do conhecimento e nas áreas técnico-profissionais, com programação 
definida que lhe confira racionalidade, organicidade e funcionalidade” (art. 12, § 1º). 
Não obstante, introduziu-se uma novidade a universidade poderia “limitar-se a uma 
área técnico-profissional, sempre preservada a universalidade de campo” (art. 12, § 
2º). 

Na seção “Normas Gerais” da Resolução, foram qualificados aspectos 
procedimentais definidos anteriormente e estipulados condicionantes adicionais para a 
organização de uma universidade. A apreciação dos pedidos de autorização ocorreria 
em duas fases: Carta-Consulta e Projeto de Universidade (art. 14, incisos I e II). Na 
primeira, caberia à instituição proponente dirigir expediente ao CFE, “consultando 
sobre a conveniência da criação da universidade” (art. 15, caput). Tal solicitação 
deveria vir acompanhada de informações documentadas (incisos I a VII do art. 15), 
dentre as quais se destacam:  
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 “justificativa da necessidade social ou comprovação do alto padrão dos 
cursos que serão oferecidos pela universidade, e das atividades de pesquisa 
e extensão a serem desenvolvidas” (art. 15, inciso V, grifo nosso); 

 “linhas gerais da proposta da universidade” (art. 15, inciso VII). 

Como referido acima, acolhida a Carta-Consulta – ou seja, superada a primeira 
fase –, a Instituição precisava comprovar sua aptidão mediante a apresentação de 
Projeto de Universidade. Neste documento, deveria ser demonstrado o atendimento de 
oito quesitos. Em relação a atos anteriores, a Resolução CFE 2/94 inovou nas exigências 
relativas ao corpo docente. Definiu-se a necessidade de um plano de carreira docente 
“estabelecendo, no mínimo, os requisitos para a admissão e progressão e critério de 
remuneração e representatividade, vinculados à qualificação e regime de trabalho” 
(art. 16, § 7º, alínea ‘a’, grifo nosso).  

Foram definidas condições mínimas quanto à titulação e ao regime de trabalho 
docente. Quanto ao primeiro aspecto, a universidade deveria ter, em seu plano de 
carreira docente, “qualificação mínima inicial de 30% de mestres e/ou doutores, com 
previsão de aumento progressivo e formas de consegui-lo” (art. 16, § 7º, alínea ‘b’). 
Ademais, no que se refere ao regime de trabalho, ficou estabelecido um mínimo de: 
“20% de docentes em tempo integral de 40 horas, das quais podem ser comprometidas 
até 50% com atividades de ensino; 30% dos docentes em regime de 20 ou 30 horas 
semanas, das quais podem ser comprometidas até 70% com atividade de ensino”. E que 
nos demais regimes, um número de mínimo de horas deveria “ser atribuído para outras 
atividades, além das de ensino” (art. 16, § 7º, alínea ‘c’). Nos termos da Resolução, 
mesmo os docentes contratados como “horistas” precisariam dedicar, no contexto de sua 
carga de trabalho, um percentual de tempo para outras atividades além do ensino em 
sala de aula. 

A Resolução CFE 2/94 inovou ao dedicar um artigo específico ao item 
Biblioteca. Foi estabelecido que a universidade deveria “possuir biblioteca selecionada 
e atualizada, dispondo das obras mais importantes e dos periódicos especializados nos 
campos abrangidos por seus cursos e capazes de proporcionar os meios necessários 
aos trabalhos de pesquisa, ensino e extensão” (art. 17, grifo nosso).  

Tanto o pedido de autorização quanto o de reconhecimento precisariam conter 
especificações sobre a biblioteca, com indicação de cronograma de implantação ou 
consolidação (art. 17, § 1º). Deveria ser informado um total de seis itens: 

 “pessoal técnico qualificado” (art. 17, § 1º, alínea ‘a’); 
 “qualificação geral do acervo por área” (art. 17, § 1º, alínea ‘b’); 
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 “equipamentos técnicos, relação entre espaço físico, acervo e número de 
professores e alunos” (art. 17, § 1º, alínea ‘c’); 

 “recursos audiovisuais” (art. 17, § 1º, alínea ‘d’); 
 “informatização e processos de reprodução” (art. 17, § 1º, alínea ‘e’); 
 “plano de utilização, indicando as interligações com as principais redes de 

informações e as facilidades de utilização pelos professores e alunos” (art. 
17, § 1º, alínea ‘f’, grifo nosso). 

Caberia à Comissão de Consultores, designada para o processo, indicar 
especialistas para emitir laudo técnico analisando o “planejamento e composição do 
acervo, quanto ao número de títulos e volumes e sua adequação ao perfil da 
universidade proposta, aos cursos oferecidos e à composição da clientela” (art. 17, § 
2º). Os seis itens indicados no parágrafo primeiro precisariam ser cobertos por um plano 
de expansão qüinqüenal (art. 17, § 3º). 

A Resolução CFE 2/94 dispôs que a proposta de universidade, “pela via da 
autorização”, deveria incluir ainda quatro tipos de planos: 

 “plano de desenvolvimento do ensino de graduação com justificativa de sua 
adequação ao perfil da universidade” (art. 18, inciso I, grifo nosso); 

 “plano de implantação da pós-graduação (lato e stricto sensu), indicando 
sua organização, funcionamento e áreas de atuação” (art. 18, inciso II, grifo 
nosso); 

 “plano de implantação das atividades de pesquisa, com indicação de sua 
organização, administração, financiamento, áreas de atuação e política 
institucional” (art. 18, inciso III, grifo nosso); 

 “plano de implantação das atividades de extensão, indicando a política 
institucional e formas de integração com a comunidade e atividades” (art. 
18, inciso IV, grifo nosso). 

Além desses quatro planos, a Resolução também firmou a necessidade das 
instituições elaborarem um Plano de Desenvolvimento Institucional. Este documento, 
quando dos processos de reconhecimento de universidade, consubstanciariam as 
diretrizes da evolução institucional, “abrangendo todas as áreas e formas de atuação da 
universidade” (art. 18, parágrafo único). 

Outra inovação importante trazida pela Resolução foi a necessidade de que 
constasse, dos processos de autorização e reconhecimento de universidades, um “Plano 
de Avaliação Institucional, cobrindo todas as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão” (art. 19). E mais, a análise final dos processos de reconhecimento de 
universidades deveria ser “precedida de avaliação de todas as atividades da instituição, 
principalmente quanto às de ensino, pesquisa e extensão, conduzida pela Comissão de 
Consultores, referida no Inciso I do Art. 4º”, que poderia “solicitar a colaboração de 
outros especialistas, conforme a natureza específica de cada uma das atividades e 
programas” (art. 19, parágrafo único). 
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Nos termos da Resolução CFE 2/94, os processos de reconhecimento de 
universidade deveriam ser “organizados em documento único, dividido em duas partes, 
a primeira, contendo informações quanto à entidade mantenedora e suas mantidas, e, a 
segunda, o Projeto da Universidade” (art. 20). Ficou determinado no parágrafo 2º desse 
artigo que o Projeto da Universidade incluiria, “necessariamente, sua concepção, 
objetivos, linhas básicas de ação, metas prioritárias e modelo organizacional”, além 
dos condicionantes relativos à biblioteca (art. 17), aos quatro planos para graduação, 
pós-graduação, pesquisas e extensão (art. 18, incisos I a IV), ao Plano de 
Desenvolvimento Institucional (art. 18, parágrafo único) e ao Plano de Avaliação 
Institucional (art. 19). Para solicitar o reconhecimento como universidade, a instituição 
precisaria ter “no mínimo, 80% dos cursos reconhecidos, de tal forma que possa 
atender, juntamente com outras atividades sistemáticas, ao disposto no art. 12 da 
presente Resolução”, o qual dispusera sobre a universalidade de campo (art. 20, § 3º). 

Ao se constituir uma universidade, por qualquer uma das vias, as unidades que a 
integrassem deveriam “situar-se na mesma localidade ou em localidades próximas, 
sempre na mesma unidade da federação, devendo as suas instalações oferecer o 
mínimo de concentração, capaz de assegurar a plena utilização dos recursos humanos 
e materiais”, os quais seriam “mobilizados para a consecução de seus objetivos, 
evitando a duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes nas instituições 
públicas” (art. 21). Tais localidades seriam “consideradas, a partir da autorização ou 
reconhecimento, como sede da universidade para os fins desta Resolução” (art. 21, § 
1º). 

A universidade poderia ser “autorizada a criar curso fora de sede”, quando este 
se revestisse de “características de excepcionalidade e de caráter emergencial e 
temporário” (art. 21, § 2º, grifo nosso). Ademais, sempre que houvesse “comprovada 
necessidade social”, a universidade poderia “ser autorizada a criar unidade 
universitária fora de sede, de caráter permanente, dotada de infra-estrutura física e de 
recursos humanos e materiais adequados ao seu funcionamento” (art. 21, § 3º, grifo 
nosso). Seria da competência do CFE, por intermédio de resolução específica, 
regulamentar “os critérios para autorização das unidades universitárias, a que se 
referem os parágrafos 2º e 3º deste artigo” (art. 21, § 4º). 

A Resolução CFE 2/94, na mesma linha de atos anteriores, estabeleceu no art. 22 
que, recusada a criação de universidade, por qualquer das vias previstas no artigo 2º, a 
renovação do pedido somente seria possível após o decurso de três anos. Ademais, 
ocorrendo a recusa do reconhecimento de universidade autorizada, caberia ao CFE 
definir “a continuidade ou não das atividades da instituição e de seus cursos, 
encaminhando, ao Ministro da Educação e do Desporto, solicitação de revogação do 
decreto de autorização de funcionamento da universidade” (art. 22, parágrafo único). 
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Uma universidade criada pela via da autorização não poderia, “sem autorização 
do Conselho Federal de Educação, criar novos cursos nem aumentar as vagas dos 
cursos existentes”, enquanto não fosse reconhecida, “excetuando-se os previstos e 
aprovados em seu projeto ou alterações aprovadas pelo Conselho Federal de 
Educação” (art. 23, grifo nosso). Ficou também determinado que o CFE, a partir da 
aprovação da Resolução CFE 2/94, iniciaria os “procedimentos de renovação de 
reconhecimento das universidades, dando prioridade às que foram criadas a partir da 
Resolução CFE no 03/83” (art. 24, grifo nosso). Assim, caberia ao Conselho, “em 
colaboração com outros órgãos do MEC”, definir os procedimentos previstos no caput 
do artigo (art.24, parágrafo único, grifo nosso). 

Na seção V, Disposições Transitórias, foram definidos procedimentos para os 
processos então tramitando no âmbito do CFE, aos quais se aplicasse o objeto da 
Resolução: autorização e reconhecimento de universidades. Houve a caracterização de 
quatro situações específicas (art. 25, incisos I a IV), sendo adotada para cada qual um 
procedimento próprio. 

Assim, no caso dos processos de criação de universidade, pelas vias do 
reconhecimento ou da autorização, que estivessem “em fase final de acompanhamento 
ou de execução do projeto”, sua tramitação deveria ser “concluída de acordo com os 
procedimentos estabelecidos na Resolução nº 03/91 e na Portaria 21/90, tendo presente 
o que dispõem os artigos 7º e 12 da presente Resolução” (art. 25, inciso I). Já os 
processos de criação pela via de reconhecimento, que se encontrassem em fase inicial de 
acompanhamento (até 1/3 do tempo previsto), teriam suspensos tais procedimentos, 
prosseguindo com as adaptações que coubessem nos termos da Resolução CFE 2/94, 
“sem prejuízo da validade dos trabalhos de verificação já realizados ou das fases 
cumpridas” (art. 25, inciso II). 

Já para os “pleitos de criação de universidade, pela via de autorização, 
protocolados no Conselho Federal de Educação, na vigência das Resoluções 03/83 e 
03/91”, poderia acontecer, “a pedido da instituição interessada”, sua conversão em 
processo de reconhecimento, fazendo-se as adaptações necessárias (art. 25, inciso III). 
Os demais processos, vale dizer, todos aqueles que não se enquadrassem nas três 
alternativas anteriores, poderiam ter, alternativamente, a seguinte tramitação: 

 as instituições que tivessem “projetos aprovados, a partir de 1993, pelo 
Conselho Federal de Educação”, implantariam “os cursos aprovados, em 
parecer específico, após expedição do respectivo Decreto”, e poderiam 
“solicitar a autorização dos demais cursos previstos no projeto de 
universidade aprovado” (art. 25, inciso III, alínea a); 
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 as instituições que tivessem “cartas-consulta aceitas” e se encontrassem “em 
fase de elaboração ou apreciação do projeto de universidade”, poderiam 
“apresentar, para análise, os projetos dos cursos indicados para compor a 
proposta de universidade, nos termos da presente Resolução” (art. 25, inciso 
III, alínea b); 

 as instituições, cujas cartas-consulta tivessem “sido protocoladas e ainda 
não apreciadas”, deveriam “adaptar suas solicitações às normas da 
presente Resolução, ressalvado o direito de análise de cursos previstos na 
proposta de universidade, tendo presente o que dispõem os artigos 7º e 12 e 
seus parágrafos” (art. 25, inciso III, alínea c). 

A Resolução CFE 2/94 foi o último ato normativo a dispor sobre a utilização da 
sistemática de autorização e reconhecimento para os processos de criação de instituições 
universitárias de educação superior. Cumpre destacar que, cinco meses após sua edição, 
o Conselho Federal de Educação seria extinto pela Medida Provisória n.º 661, de 18 de 
outubro de 19942, sem que algumas de suas deliberações, como a obrigação de 
renovação de reconhecimento de universidades criadas após a Resolução CFE 3/83, 
fossem efetivamente implementadas. Não obstante, após a instalação do Conselho 
Nacional de Educação, que sucedeu o órgão extinto, já na vigência da nova LDB, 
alguns procedimentos dispostos na Resolução foram utilizados em processos de 
credenciamento de universidades. 

8. Conclusão 

A sistemática de autorização e reconhecimento institucional foi substituída pela 
de credenciamento, em meados da década de 1990. Ressalte-se, portanto, que o termo 
credenciamento é relativamente novo no contexto da educação superior, tendo surgido 
durante o processo de elaboração da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, que se 
iniciou com a edição da Medida Provisória n.º 661, de 18 de outubro de 1994. Para se 
compreender a especificidade do termo credenciamento, e mesmo a inovação que trouxe 
para a educação superior brasileira, é importante resgatar-se, ainda que de forma 
sucinta, o processo de transformação de sucessivas Medidas Provisórias na Lei 
9.131/95. 

A MP 661/94, em seu art. 1º, alterou quatro dispositivos (arts. 6º, 7º, 8º e 9º) da 
antiga LDB (Lei nº 4.024/1961), os quais, à exceção do art. 6º, tratavam do Conselho 
Federal de Educação (CFE). Em seu lugar, a nova redação passou a dispor sobre o 
Conselho Nacional de Educação (CNE). Ademais, pelo art. 4º, foram extintos os 
                                                
2 Esta MP foi editada pelo Presidente Itamar Franco e pelo Ministro da Educação, Murílio Hingel, ao 
mesmo tempo em que criava o atual Conselho Nacional de Educação. 
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mandatos dos então membros do CFE, ficando o MEC provisoriamente, enquanto não 
se constituísse o novo CNE, com algumas de suas atribuições. 

Cumpre destacar que a MP 661/94, ao estabelecer as atribuições do CNE, não 
inovou no que condiz à regulação da educação superior. Ao CNE, competiria: “emitir 
parecer sobre a autorização para o funcionamento de universidades particulares” (art. 
9º, III, grifo nosso); “emitir parecer sobre o reconhecimento de universidades e de 
estabelecimentos isolados de ensino superior, depois de um prazo de funcionamento 
regular de, no mínimo, dois anos” (art. 9º, IV, grifo nosso). Foi mantida, nessa MP, a 
sistemática de autorização e reconhecimento de instituições, a qual, no caso das 
universidades, já constava da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, mas cuja 
origem doutrinária, como referida neste documento, remonta ao Decreto nº 19.851, de 
11 de abril de 1931, e ao Decreto-Lei nº 421, de 11 de maio de 1938.  

A MP 661/94 foi reeditada sucessivamente, sofrendo algumas alterações 
pontuais, até que veio a Medida Provisória n.º 938, de 15 de março de 1995, já no 
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Esta MP, ao modificar o art. 9º da 
Lei 4.024/61, incluiu o parágrafo 2º, dispondo sobre as atribuições do “Conselho 
Setorial de Educação Superior”. Pela alínea ‘d’, ficou definida a atribuição de 
“credenciar e recredenciar periodicamente instituições de educação superior, inclusive 
universidades, com base em pareceres e avaliações apresentados pelo Ministério da 
Educação e do Desporto” (art. 9º, § 2º, alínea ‘d’, grifo nosso). Ademais, no parágrafo 
4º, estabeleceu-se que o “recredenciamento a que se refere a alínea d poderá incluir 
determinação para a desativação de cursos e habilitações”. 

Após novas reedições, viria a Medida Provisória n.º 1.159, de 26 de outubro 
de 1995, a qual, transformada no Projeto de Lei de Conversão 21/95, viraria a Lei 
9.131/95. Cumpre reforçar que, na MP 1.159/95, se inseriu como atribuição da Câmara 
de Educação Superior – não mais Conselho Setorial – “deliberar sobre o 
credenciamento e o recredenciamento periódico de instituições de educação superior, 
inclusive universidades, com base em pareceres e avaliações apresentados pelo 
Ministério da Educação e do Desporto” (art. 9º, § 2º, alínea ‘e’, grifo nosso).  

Saliente-se que a única alteração existente entre a MP 1.159/95 e a Lei 9.131/95, 
no que se refere a esse dispositivo, foi a inclusão do termo autorização. Assim, pelo 
texto da Lei, caberia à Câmara de Educação Superior “deliberar sobre a autorização, o 
credenciamento e o recredenciamento periódico de instituições de educação superior, 
inclusive de universidades, com base em relatórios e avaliações apresentados pelo 
Ministério da Educação e do Desporto” (art. 9º, § 2º, alínea ‘e’, grifo nosso). 

A alínea ‘e’ do parágrafo 2º do art. 9º ainda seria modificada por outra MP. A 
Medida Provisória n.º 2.216, de 31 de agosto de 2001, inseriu-se uma nova alínea ‘e’, 
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passando a anterior a ser a alínea ‘f’. Pela MP 2.216/2001, é atribuição da Câmara de 
Educação Superior “deliberar sobre as normas a serem seguidas pelo Poder Executivo 
para o credenciamento, o recredenciamento periódico e o descredenciamento de 
instituições de ensino superior integrantes do Sistema Federal de Ensino, bem assim a 
suspensão de prerrogativas de autonomia das instituições que dessas gozem, no caso de 
desempenho insuficiente de seus cursos no Exame Nacional de Cursos e nas demais 
avaliações conduzidas pelo Ministério da Educação” (art. 9º, § 2º, alínea ‘e’, grifo 
nosso). Na antiga alínea ‘e’, renomeada como ‘f’, a redação da MP voltou a suprimir a 
referência ao termo autorização, retornando ao que dispusera a MP 1.159/95. 

Na Lei 9.394/96 (LDB), há a referência à sistemática de autorização e 
reconhecimento apenas para os cursos. No caso das instituições de educação superior, 
aplica-se o termo credenciamento. Dispôs o art. 46 que a “autorização e o 
reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação 
superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo 
regular de avaliação” (grifo nosso). 

Cumpre observar que, a partir da LDB de 1996, fica sacramentado o princípio de 
que o credenciamento / recredenciamento de IES pressupõe a existência de um processo 
regular de avaliação institucional. Ressalte-se que a própria Lei 9.131/95, a qual 
introduz o termo credenciamento no lugar do par autorização / reconhecimento, 
dispusera sobre o compromisso do MEC em “realizar avaliações periódicas das 
instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de procedimentos e critérios 
abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e a eficiência das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão” (art. 3º, grifo nosso). 

Ora, a sistemática de credenciamento, associada à realização periódica de 
avaliações de instituições e cursos, visa a assegurar a existência de padrões de qualidade 
e de gestão eficiente das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, o 
credenciamento nada mais é do que um processo de acreditação das IES, cujo intuito é 
assegurar a própria credibilidade do Sistema Nacional de Educação Superior perante o 
Estado e a sociedade. Todavia, ao mesmo tempo em que houve tal mudança de 
sistemática, já em meados da década de 1990 iniciou-se o processo de massificação da 
educação superior, o que inevitavelmente acarretou, ao menos no primeiro momento, 
uma perda de qualidade e uma maior dificuldade para exercer funções de regulação 
educacional. 

Há, portanto, um enorme desafio colocado para a regulação da educação 
superior. Os atos normativos e os instrumentos de supervisão e controle passaram por 
uma grande transformação. Por exemplo, houve um esforço de padronização de 
procedimentos de avaliação, o que favoreceu os aspectos mais quantitativos em 
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detrimento dos qualitativos. Isso até se explica dado que o porte do setor educacional 
também se transformou, tornando-se mais robusto e diversificado tanto em suas 
instituições quanto nos cursos superiores oferecidos.  

Em outros termos, está mais difícil e oneroso fazer um acompanhamento mais 
qualitativo das IES brasileiras, considerando-se, ademais, que as avaliações são 
regulares e que o credenciamento deve ser periódico. Dificilmente instrumentos 
minimamente padronizáveis conseguem evitar prejuízos ao que chamaríamos de uma 
desejável sintonia fina, que considere a diversidade existente no Sistema. Tal tarefa, 
ressalte-se, demandaria também uma ação coordenada entre os diferentes órgãos e 
instâncias públicas dedicadas à regulação da educação superior. 


