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PARECER DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Sr. Marcos Miranda, Presidente do Conselho Federal da Biblioteconomia, 

Atendendo ao e-mail de primeiro de abril de 2021, enviado pela Diretoria do CFB, a respeito do 
assunto “Curso Biblioteconomia para Licenciados”, oferecido pela Universidade Santa Cecília, 
UNISANTA, temos a informar que: 

a) A UNISANTA conforme anuncia em seu website e também conforme cadastro do MEC, 
oferece curso à distância de Bacharelado em Biblioteconomia registrado sob o no. 
1550216, com carga horaria total de 3.300 horas distribuídas e 6 (seis) semestres.  

Assim, entende-se que a IES UNISANTA não oferece curso de licenciatura e nem outorga 
diploma ou titulação de licenciado. Compreende-se, outrossim, que exista uma política de 
aproveitamento de disciplinas, ensejando o encurtamento da duração do curso. A própria 
instituição assim o informa no seu website, aba REQUISITOS: “Todas as inscrições para os cursos 
da UNISANTA devem ser feitas diretamente pelo link no canto superior direito 
(vestibular.unisanta.br/ead). O candidato interessado deve comprovar a conclusão de um curso 
de Licenciatura para solicitar a análise de aproveitamento. As análises são realizadas 
exclusivamente pela coordenação pedagógica do curso, na sede da UNISANTA.” 
https://queroser2.unisanta.br/cursos/graduacao/biblioteconomia-para-licenciados 

A Lei Nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 , no parágrafo 2º do artigo 47 que trata da abreviação 
da duração de cursos para alunos que tenham extraordinário aproveitamento escolar, tem a 
seguinte formulação:  

“§ 2º   Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 
por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca 
examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com 
as normas dos sistemas de ensino.” 

Este dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), é tratado por 
meio do Parecer Nº CNE/CES 0210/2002 que ao analisar os vários aspectos apresentados pelo 
artigo, oferece algumas referências para o seu ordenamento, quais sejam: 

“a) concepção sobre “aluno de extraordinário aproveitamento nos estudos”; 

b) instrumentos de avaliação específicos a serem aplicados por Bancas Examinadoras 
constituídas pelas instituições de ensino superior, com a consequente computação das 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.084-1962?OpenDocument
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cargas horárias, por disciplina avaliada, na integralização curricular, assegurado o padrão 
de qualidade no produto final do curso; 

c) limites a serem estabelecidos quanto à redução da duração de cursos, para efeito de 
integralização curricular, considerando-se os regimes de oferta pelo sistema de créditos 
com matrícula por disciplina, por sistema seriado anual com matrícula por série, e sistema 
seriado semestral com matrícula por série/semestre; e 

d) competência dos sistemas de ensino para a edição de normas aplicáveis aos três 
aspectos precedentes.” 

Neste entendimento do Parecer Nº CNE/CES 0210/2002, cabe somente à IES na qual o aluno está 
efetivamente matriculado a análise do conteúdo e carga horária para fins de aproveitamento de 
estudos.  

Não obstante, no interesse mais amplo da qualidade do trabalho profissional que é ofertado à 
sociedade, compete também ao Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) o acompanhamento 
e a vigilância dos aspectos relacionados à formação profissional dos futuros bibliotecários, 
principalmente no que concerne às alíneas b e c, do dito Parecer.  Assim, na defesa intransigente 
da qualidade do exercício da profissão, a CENF reforça a necessidade de que a matriz curricular 
do curso de bacharelado tenha solidez na construção de competências profissionais, 
possibilitadas pelo oferecimento de conteúdos ajustados às necessidades da sociedade 
contemporânea, como também com carga horária compatível a um aproveitamento adequado e 
formação profissional de qualidade.  

É este o nosso parecer 

São Paulo, 5 de abril de 2021.  

Maria das Mercês Pereira Apóstolo - CRB-8/5660 -    Coordenadora da CENF 

Eliane Lourdes da Silva Moro - CRB-10/ 881 

Maria da Gloria Serra Pinto de Alencar - CRB-13/ 267 


