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SÚMULA DE PARECERES 
REUNIÃO ORDINÁRIA DOS DIAS 5, 6 E 7 DE ABRIL/2011 

 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
Processo: 23001.000006/2011-33 Parecer: CNE/CES 102/2011 Relator: Paulo Speller 
Interessada: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - 
Brasília/DF Assunto: Reconhecimento dos programas de pós-graduação stricto sensu 
reconhecidos pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) da 
CAPES, referente à Avaliação Trienal de 2010 (período 2007-2009) Voto do relator: 
Diante do exposto, endosso o resultado da avaliação promovida pela CAPES em 2010, 
relativa ao triênio 2007-2009, dos cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e 
doutorado, com prazo de validade determinado pela sistemática avaliativa, para fins 
de reconhecimento de validade nacional dos títulos que vierem a ser outorgados 
pelos referidos programas/ cursos, constantes do Anexo I a este Parecer, que trata 
dos programas/cursos avaliados pelas comissões de área e pelo CTC-ES (Grupo 1). 
Endosso também a proposta da CAPES sobre os programas/ cursos constantes do 
Anexo II a este Parecer, que receberam recomendação de descredenciamento (Grupo 
2) Decisão da Câmara: APROVADO por unanimidade. 

Observação: De acordo com o Regimento Interno do CNE e a Lei nº 
9.784/1999, os interessados terão prazo de 30 (trinta) dias para recursos, quando 
couber, a partir da data de publicação desta Súmula no Diário Oficial da União, 
ressalvados os processos em trâmite no Sistema e-MEC, cuja data de publicação, para 
efeito de contagem do prazo recursal, será efetuada a partir da publicação nesse 
Sistema, nos termos do artigo 1º, § 2º, da Portaria Normativa MEC nº 40/2007. Os 
Pareceres citados encontram-se à disposição dos interessados no Conselho Nacional 
de Educação e serão divulgados na página do CNE (http://portal.mec.gov.br/cne/). 

Os anexos do Parecer CNE/CES 102/2011, referentes a programas/ cursos 
avaliados pelas comissões de área e pelo CTC-ES e a programas/cursos avaliados com 
recomendação de descredenciamento, poderão ser consultados na página do CNE 



(http://portal. mec. gov. br/ index. php? option= com_ content& view= article& 
id=16418&Itemid=866). 

 
Brasília, 27 de maio de 2011. 
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