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RESUMO: A regulamentação de cursos de graduação na área de Geologia no Brasil, após sua 
criação, é contextualizada inicialmente considerando decretos, decretos-lei e leis federais: i) Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e Conselho Federal de Educação (CFE) 
com competência para decidir sobre o reconhecimento das universidades e estabelecimento da 
duração e currículo mínimo dos cursos de ensino superior (1961); ii) autonomia didático-
científica, disciplinar, administrativa e financeira das universidades, extinção da cátedra/cadeira 
e competência do CFE para fixar o currículo mínimo e a duração mínima dos cursos superiores 
correspondentes a profissões reguladas em lei (1968); iii) Secretaria de Educação Superior 
(1979), Ministério da Educação e do Desporto (1992) e Ministério da Educação (MEC) e 
competência da Câmara de Ensino Superior (CES) para deliberação sobre diretrizes 
curriculares propostas pelo MEC para cursos de graduação (1995); iv) avaliação sistemática de 
Instituições de Ensino Superior (IES) e cursos de graduação, universidades com competência 
para fixar currículos dos seus cursos (1996); v) autorização para funcionamento, 
credenciamento e recredenciamento de IES e reconhecimento de cursos pelo MEC (2001); vi) 
avaliação de IES pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) (2004); 
vii) política nacional de expansão e interiorização (2003) e de reestruturação e expansão das 
universidades federais (2007). Quanto aos pareceres, portarias e resoluções da CES: i) carga 
horária de 2.880 h e duração de 4 anos mínimas do curso de Geologia estabelecidas pelo MEC 
(1965); ii) conteúdo, carga horária de 3.600 h e duração de 4 anos mínimos e tempo médio de 
5 anos dos cursos de Geologia fixados pelo CFE (1975); iii) carga horária mínima de 3.600 h 
dos cursos de Geologia estabelecida pela CES (2004, 2006); iv) sistema eletrônico de fluxo de 
trabalho e gerenciamento de informações de processos de regulação, avaliação e supervisão 
da educação superior (e-MEC) (2007); v) diretrizes para avaliação externa e interna das IES, 
cursos de graduação e desempenho dos estudantes (ENADE) estabelecidas pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) por meio do Conceito Preliminar de 
Cursos e Índice Preliminar de Cursos (2008); e vi) Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para 
os cursos de graduação em Geologia e Engenharia Geológica proposta pela Comissão de 
Especialistas do MEC (1999), discutida pelo Fórum Nacional de Cursos de Geologia (FNCG) 
(2001-2012), parecer favorável do CNE/CES (2012), homologação (2014) e aprovação da 
versão final (2015) com possibilidade de distinção entre geólogos e engenheiros geólogos. 
Com relação aos estudos e consultas CONFEA/MEC: i) redução de títulos e convergência de 
denominação de engenharias proposta pelo CONFEA (2010), com 24 cursos de engenharia e 
Engenharia Geológica denominada como Engenharia de Minas ou CGB (Curso de Geologia 
Bacharelado?); ii) Consulta Pública dos Referenciais Nacionais dos Cursos de Graduação 
realizada pelo MEC (2010) que na Área de Exatas e da Terra, Subárea de Geologia, manteve a 
denominação de Geologia, mas sem conclusão para as engenharias; A análise como linha do 
tempo auxilia a compreender as relações entre a regulamentação de cursos de graduação na 
área de Geologia e sua criação e legislação profissional. 
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