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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

INSTITUTO DE HUMANIDADES

  

  

DESPACHO

DESPACHO RESULTADO – INTERPOSIÇÃO DE INDEFERIMENTO DE  INSCRIÇÃO

Processo Nº: 23282.001085/2021-62

Assunto: PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO CURSO DE
PEDAGOGIA, SETOR DE ESTUDOS PEDAGOGIA, EDITAL Nº 16/2021 DO INSTITUTO DE HUMANIDADES,
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA –  UNILAB

Matéria: Resposta ao Recurso interposto pela Sra. Marlene Pereira dos Santos,  CPF n. 378.001.403-34 –  
indeferimento de inscrição. 

Interessada: Sra. Marlene Pereira dos Santos  (CPF n. 378..........-34)

 

HISTÓRICO

A Sra. Marlene Pereira dos Santos, CPF n. 378......-34, impetrou recurso contestando  a  decisão da banca que
indeferiu sua inscrição junto ao Processo sele�vo para preenchimento de vaga de professor subs�tuto do
curso de Pedagogia, setor de estudos Pedagogia, edital nº 16/2021 do Ins�tuto de Humanidades,
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira – Unilab. Para a execução do
indeferimento da citada inscrição a banca usou como argumento que a candidata não apresentou diploma
de graduação em pedagogia, como dito logo abaixo:

 “Candidata não atende ao perfil estabelecido pelo edital (Quadro 1); Candidato não apresentou cópia
da �tulação exigida no Edital (Diploma de graduação – item 2.2).”, publicado dia 14 de maio/2021.”.

Por sua vez, a interessada construiu recurso argumenta�vo explicando que: 
 “o �tulo de graduação em Normal Superior, validado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) foi
apresentado e não considerando e nem explicitado pela comissão. Para fundamentar essa contestação,
encaminho os seguintes fatos: A modalidade de Normal Superior foi ex�nta pelo Ministério da Educação
em 2010, sendo que os diplomas e ingressos nos cursos de graduação até a referida data gozam da
equivalência.”

Ao analisar a argumentação acima exposta a banca considera que:

1° - O diploma em questão possui Carimbo de Registro feito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), sendo
essa uma prerroga�va determinada pelo DECRETO FEDERAL Nº 9.235, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017, que
Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das ins�tuições de graduação
superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino.

Sendo que tal procedimento, digo, o Carimbo de Registro, feito pela Universidade Federal do Ceará (UFC),
representa tão somente que a ins�tuição de ensino responsável pelo citado curso de graduação não possuía
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as devidas credencias para realizar o processo de registro de seus próprios diplomas, sendo então permi�do,
pelas vias legais, que uma ins�tuição portadora de autonomia, neste caso, coube a Universidade Federal do
Ceará (UFC) emi�r o registro cabível. Para tanto buscando um melhor entendimento acerca da questão segue
texto do DECRETO FEDERAL Nº 9.235, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017, que determina:

Art. 99. Os diplomas de cursos de graduação serão emi�dos pela IES que ofertou o curso e serão
registrados por IES com atribuições de autonomia, respeitada o disposto no art. 27 e conforme
regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação.

§ 1º As universidades, os Ins�tutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e os Centros Federais de
Educação Tecnológica registrarão os diplomas expedidos por eles próprios e aqueles emi�dos por
ins�tuições de ensino superior sem autonomia. 

 

2º - Sob a argumentação de que:
“A modalidade de Normal Superior foi ex�nta pelo Ministério da Educação em 2010, sendo que os
diplomas e ingressos nos cursos de graduação até a referida data gozam da equivalência.”

 

A banca não recebeu da parte interessada legislação dos órgãos competentes que comprovasse a sua
afirma�va, ou seja, de que foi autorizada a equivalência dos diplomas de graduação Normal Superior para
com os diplomas de Licenciatura em Pedagogia.

Frente às questões aqui apresentadas a banca decide por negar o recurso aqui apresentado, e assim, manter
o INDEFERIMENTO da inscrição aqui pautada.

Este é o nosso parecer. 

Redenção, 21  de Maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por GERANILDE COSTA E SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 21/05/2021, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MATILDE RIBEIRO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,
em 21/05/2021, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSERLENE LIMA PINHEIRO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 21/05/2021, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IVAN COSTA LIMA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR,
em 21/05/2021, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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