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PROJETO DE LEI N" /
DATADO DE 28 DE MAIO

tr NO,is
DE

2015

DISPÓE SOBRE ADMISSÃO DE DIPLO'IAAS DE POS.
GMDUAÇÃO "SrRrCrU SE úSU" SOB A ÉG|DE DOS
ACORDOS FIR'I{ADOS NO ÂÀABITO DO AAERCOSUL,
BEM COMO DO TRATADO DE AMIZADE CELEBMDO
ENTRE BRASIL E PORTUGUAL, NO MUNICíPIO DE
NOSSA SENHORA DO SOCORRO, E DÁ OUTMS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHOM DO SOCORRO . ESTADO DE
SERGIPE, no uso de suas atribuições tegais, faz saber que o Ptenário da Câmara
Municipal APROVOU e ete SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art.

í'

Art.

2'

-

Fica vedado aos Poderes Executivo e Legistativo municipat, bem
como a administração indireta negar efeitos aos títutos de pos-graduação "strictu
sensu" obtidos juntos a instituições de Ensino Superiores, devidamente legatizadas
de cursos reatizados presenciatmente nos países membros do MERCOSUL, bem como
de Portugal, nos termos do parágrafo unico do art.4', art. 5", caput Xlll e ss 1' e
2" da Constituição Federal c/c Decreto Legistativo 800, de 23 de outubro de 2003 e
Decreto Presidenciat 5518, de 23 de agosto de 2005 e do Tratado de Amizade
cetebrado entre Brasil e Portugat, em 22 de abrit de 2000, promutgado peto Decreto
Legistativo no 3.927, pubticadã em 19 de Setembro Oe iOOt, qúndo'destinado à
Docência e Pesquisa nas lnstituições Estaduais de Ensino.
- Aptica-se a vedação do artigo anterior, nos seguintes termos:

| - Concessão de progressão funcional por titutação;

ll - Gratificação peta titulação;

lll - Concessão de benefícios

legais decorrentes da obtenção da titutação

respectiva.
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Parágrafo único. Os editais de concurso púbtico para seteção de docentes
ou pesquisadores não conterão exigências que possam ferir o disposto nesta [ei.

Art. 3 " - A Admissão será sempre concedida desde que certificados por
documentos devidamente [egatizados e a menos que se demonstre,
fundamentatmente, que há diferença substancial entre os conhecimentos e as
aptidões atestadas peto títuto de pós-graduação "strictu sensu" em questão,
relativamente ao títuto correspondente no país em que o reconhecimento é
requerido.

Art.

4' - São nutas de pteno direito as exigências

de admissão que possam
causar prejuízos aos detentores de títutos de pós-graduação "strictu sensu" obtidos
em lnstituição dos países referidos no caput do art. 3', em face daqueles
equivatentes obtidos no Brasil, cujo tratamento.venha caracterizar obstácuto ao
exercício da docência, pesquisa ou, mesmo, seteção para ingresso na respectiva
carreira, no âmbito da Administração Púbtica Municipat Direta ou lndireta e demais
casos onde o portador do títuto em questão, possa desfrutar de benefícios legais
em decorrência deste,

Art. 5o - A competência para conceder o reconhecimento de um título

de

pós-graduação "strictu sensu" compete ao Município de Nossa Senhora do Socorro,
as Universidades Púbticas e Privadas habititadas para tal nos Países membros do
MERCOSUL, bem como em Portugal e demais lnstituições de Ensino Superior
devidamente habititadas para tat.
Parágrafo Único. Entendam-se como Universidades e demais lnstituições de
Ensino Superior devidamente legalizadas, aquetas que estejam comptetamente
regutarizadas junto ao Orgão EducacÍonal a quem é atribuído o poder de
regulamentar o funcionamento deste tipo de instituições, do respectivo País onde
possuem sua principal Sede, ou seja, sua matriz.

Art.

6'

- Podem as Universidades Púbticas e Privadas doMunicípio de Nossa
Senhora do Socorro e demais lnstituições dq Ensino Superior devidamente
habititadas dos Países referidos no artigo anterior, celebrar convênios tendentes a
assegurar a admissão automática dos graus e títutos acadêmicos por etas emitidos
em favor dos portadores dos mencionados títutos de uma e outra parte abrangidos
nesta Lei.

Art,

'

- É permitido

as Universidades Púbticas e Privadas do Município de
Nossa Senhora do Socorro e demais lnstituições Superiores devidamente habititadas
dos Países Membros do MERCOSUL, bem como de Portugal, conceder equivatência
de estudos aos nacionais das partes nesta tei mencionadas que tenham tido
7
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idos
petos órgãos governamentais dos países mencionados no

Art.

8'

art.

1o

desta lei.

- O Poder Executivo Municipa[ regulamentará a presente Lei no que

lhe couber.

Art.

9' - Esta Lei entra em vigor na da(a de sua pubticação,

revoga-se as

disposições

Ptenário da Câmara Municipal de N.

, 28 de Maio de 2015.
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JUSTIFICATIVA

Nos anos recentes passou a existir na comunidade acadêmica nacionat, a
cetebração de acordos interinstitucionais que admitem que sejam reconhecidos
títutos acadêmicos de graduação e pós-graduação.obtidos em Países da América do
Norte, América do Sut e da União Europeia.

Muito embora se verifique a intensificação desse processo, os títutos
acadêmicos, quando obtidos nesses territórios, encontram resistência por parte das
autoridades educacionais para seu reconhecimento.
Em contrapartida tem-se assistido a uma demanda crescente por cursos de
o que naturatmente tem elevado a uma procura por cursos de pos-

graduação,

graduação "strictu senstJ", fomentado petas regras estabetecidas peta LDB
9.394/96, que estabetece no mínimo um terço do corpo docente de mestres e
doutores nas universidades, assim como a exigência de maior quatificação dos
profissionais para atender a competitividade de um mundo gtobatizado.
E neste contexto que fica evidente a insuficiente oferta de vagas para
cursos dessa natureza, diante de uma demanda reprimida por parte de quem
conctuiu uma graduação e por parte do mundo do trabatho que exige sempre mais
profissionais preparados, competentes e diversificados.

Diante dessa situação muitos pesquisadores e profissionais do Município de
Nossa Senhora do Socorro, têm procurado lnstituições estrangeiras para reatizar
seus cursos de pos-graduação.
Após a conctusão do curso, frequentado, na maioria das vezes com muito
esforço e dificuldades, os mestres e doutores, ab regressarem precisam submeterse revalidação de seus títulos pelas universidades, em processos bem
diferenciados entre as universidades e nem sempre, bem sucedidos ou muito caros,
ou pouco transparentes e demorados, resultando em prejuízos para os profissionais
envotvidos.

à

Existem dificutdades impostas petas Universidades que são il,egais, como
não respeitar o "Acordo de Admissão de Títulos e Grous Universitários pora o

Exercício de Atividades Acodêmicos nos Estados Partes

do

IÁERCOSUL',

conforme prescrito pelo Decreto Presidenciat no 5.518/2005, em seu art.
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"Os Estados Partes, por meio de seus organismos
competentes, admitirão, unicamente, para o
exercicio de atividades de docência e pesquj-sa
nas insti-tuições de 'ensino superior no Brasil,
nas universidades e institutos superiores no
Paraguai, nas instituições na Argentina e no
Uruguai, os títufos de graduação e de pósgraduação reconhecidos e credenciados nos Estados

:liliXl.ii3llT,IJ:""ffi'#J";,::':::l:"^:";;.")
Os Acordos e Tratados lnternacionais são hoje reconhecidos peto
Supremo Tribunal Federal, como possuidores de status infraconstitucional e
supra legal, isto é, inferiores à Constituição, mas superiores à tegistação ordinária
(o nõo ser que oprwada com quorum equivalente às emendas constitucionais,
quondo tem stotus constitucionois - ort.5', §3", Constituiçõo Federol). Assim a
presente lei busca dar efetividade ao tratado em território,do Município de Nossa
Senhora do Socorro, regutamentando-o.
Diante do direito dos alunos desses culsos de reconhecimento de seus
diptomas de pós- graduação cursados no estrangeiro, é necessário estabelecer
normas que objetivamente os auxitiem na aprovação de revatidação de seus
diptomas.

Legistar sobre esse processo e dar a ete a divida agitidade devem ser do
interesse não só do país, mas também do Estado do Pará, a fim de que possa atrair
manter mão de obra qualificada de que necessitamos para
nosso
desenvotvimento.

e

o

'

É com esse intuito que propomos o presente Projeto de Lei, para o quat
contamos com a aprovação dos nossos pares.
Sata das Sessões, 28 de Maio de 2A15.

THAYS F

MOREIRA
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Dispôe sobre admissão de diplomas de

pós-graduação emitidos por
irrstituiçôes de ensino superior

de países membros do
MIRCOSUL, Espanha e portugal para
fins de ensino e pesquisa na cidade de
Ar.acaiu, e dá outras providências.
regulares

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL D§ ARACAIU:
Faz saber que, em coníormidade coni o que dispõem
os parágraÍ-os 3e e 6a do
art. 109 da Lei orgânica do Município, o presidente promulga
a seguinte Lei:

Ârt'

ou

1e' os diplomas de pós-graduaciii,i enr nível de especialização,
rnestracl: e

doutoraco, corn cargâ hora'ia nrí,ima específica, expedidos por
instituições de ensino superir-rt-es regulares doi Estados membros
cio

MERCoSiiL, Espanha e Portugal, eiu curso realizado de forma
presencial no
País, para Íins cie ensino e pesquisa, serão aceitos automaticamente
pela
Admi nistl'ação do M urr ici p;io tie Ânr ce j u/SE.

Parágrafo única - A admissàc; rle que trata este artigo se refere descle a
cualiÍicaçào de diplonras para eÍêrru de concursos públicos ou seleção de
cior:entes e pesquisadc:-es r:u ânrbiro desfe Município, como umbém para
fins
de carreii'a de ensinc e 1;usqu!sa.

Ari. 2e. Üs iiiplomas cir ciüe trata e.:.iii Lei, procluzirão os mesmos ef-eitos de
unl dipki:na de pos-grariuaçâo obtido em instituiçôes de ensino superior
regulares do País, inciusive quanlo ao posicionamento na carreira de carggs
"salários eie seu detenicr.
Pruça OlinrS.riu ('ar::pos, ?+
Pi_
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Art'

3e. Esra Lei entrârá em vigor na craca
de sua pubricação.

Palácio Graccho Cardoso, Aracaju, tg
de iulho de 2013.
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§aniela dos Santos Fortes
1a Secretária

Silva ilascimento
rtário
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