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Assunto: Orientações para as IES sobre a necessidade de adiamento das 
alterações nos PPC das Licenciaturas e Pedagogia. 

Com o intuito de contribuir para reflexões da Comunidade Acadêmica, a Anfope  em 

conjunto com o Forumdir apresentam ponderações sobre as nefastas 

consequências operacionais de implementação da Resolução CNE/CP n. 2/2019 

no prazo previsto em seu Artigo 27, que fixa o prazo limite de até 2 (dois) anos, a 

partir da publicação da referida Resolução, em pleno período de pandemia,  

inviabilizando as discussões e reflexões de profissionais e estudantes dos Cursos 

de Pedagogia e Licenciatura de todo o país. 

A mudança de orientação curricular de forma intempestiva, sem diálogo com as 

universidades desrespeitou os processos e tempos internos das Universidades, que 

reformularam seus currículos e construíram suas políticas de formação inicial e 

continuada de professores, orientadas pela Resolução CNE/CP n. 02/2015. 

A aprovação da Resolução do CNE/CP n. 2 no mês de dezembro de 2019 e o fato 

de termos no início do ano de 2020, passado a conviver com a pandemia da COVID-

19, que trouxe uma grave crise sanitária no país, e que ocasionou a interrupção das 

atividades acadêmicas didáticas (aulas presenciais) em grande parte do ano letivo 

de 2020, situação que permanece em 2021, inviabilizou que as instituições de 

ensino superior pudessem realizar um amplo debate e estudo acerca da Resolução 

CNE/CP n. 2/2019, o que prejudicou que se realizasse nova alteração curricular no 

âmbito dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) pelos seguintes argumentos: 

 - A situação de trabalho remoto da comunidade acadêmica (gestores, docentes e 

estudantes) dificulta o processo dialógico institucional, assim como as decisões 

coletivas, essenciais no movimento de revisão de Projetos Pedagógicos de Curso; 

- As IES brasileiras já estão enfrentando sérios problemas de fluxos curriculares que 

precisarão ser corrigidos em curto prazo, tendo em vista a necessidade de criar 

condições para integralização curricular dos estudantes; 

- A suspensão de atividades práticas (aulas em laboratórios, estágios 

supervisionados obrigatórios) implica em novos arranjos curriculares, de modo a 

viabilizar o cumprimento de atividades obrigatórias dos cursos de licenciatura; 

- A Res. 02/2015 foi implementada recentemente em grande parte das IES, de modo 

que está em curso um processo de transição curricular dos currículos antigos para 

os novos currículos. Essa situação ocasiona a concorrência de dois projetos 

pedagógicos ao mesmo tempo em cada curso, tornando-se inviável, nessas 

instituições, nova alteração curricular à luz da Resolução CNE/CP n. 2/2019. 



Importante lembrar que o CNE já vivenciou situação análoga à questão de 

ampliação de prazo para a materialização da Resolução CNE/CP n. 2/2015, 

fundamentada justamente no prazo exíguo para a adaptação das Instituições à 

referida Resolução, que também previa um período de dois anos para a sua 

implementação, semelhante a atual Resolução CNE/CP n. 2/2019. 

Face à complexidade da questão, e a sua similitude, preservando 

argumentos utilizados à época, como em apenas dois anos pode ser exigido do 

próprio MEC e do CNE que toda a produção acadêmica das Instituições Formadoras 

de Profissionais de Educação seja alterada para atender a uma outra Resolução 

que prevê o mesmo prazo que a anterior, que foi o objeto principal de discussões, 

conforme comprovado em documentos oficiais do CNE? Além disso, no atual 

momento, vivemos uma situação agravada pela pandemia da COVID-19, que 

instituiu o trabalho remoto pela necessidade de distanciamento social, o que 

inviabilizou que as IES pudessem promover o debate necessário para uma 

alteração curricular.  

Nesse sentido, solicitamos que o Conselho Nacional de Educação altere o 

artigo 27 da Resolução CNE/CP n. 2/2019, prorrogando por no mínimo mais 2 (dois) 

anos para que os cursos de Formação de Professores possam alterar seus 

currículos materializando a referida resolução.   

 

Aos 12 de maio do ano pandêmico de 2021. 
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