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O OBSERVATÓRIO DO ENSINO DE DIREITO
O direito é ferramenta estratégica para o desenvolvimento sustentável e inclu-
sivo. Esse o sentido da crescente importância do ensino do direito na pauta da 
governança pública, com vistas a um modelo de gestão apto a dar respostas às 
demandas geradas pela rápida transformação da sociedade. Nos últimos anos, 
tem se ampliado o esforço de estabelecer um diálogo construtivo entre órgãos 
reguladores, academia, profissionais e suas entidades representativas (OAB, AMB, 
etc.) e mercado para aprimorar a forma como se pensa e ensina o direito no país.

Nesse contexto, a qualidade do ensino jurídico é tema central e tem preocu-
pado todos os envolvidos. Em março de 2013, o MEC suspendeu a criação de 
novos cursos de Direito em todo o país. Quatro meses depois, foi instituída a 
Câmara Consultiva Temática (CTT) de Política Regulatória do Ensino Jurídico. 
O objetivo do órgão é “propor sugestões para a formulação de uma nova Po-
lítica Regulatória, a revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais e a Avaliação 
do Curso de Direito”.

O problema da qualidade do ensino jurídico também tem se tornado fre-
quente objeto de matérias jornalísticas. A mídia se concentra geralmente nos 
resultados do exame da Ordem dos Advogados do Brasil e dos concursos pú-
blicos, como evidências de que a formação é, de maneira geral, bastante falha. 
Os baixos índices de sucesso sugerem ao senso comum que há cursos e vagas 
demais na graduação em direito, e que as instituições de ensino proporcionam 
uma formação deficiente para seus alunos. O crescente investimento dos escri-
tórios de advocacia em formação profissional parece confirmar essa hipótese.

Como resposta a esse diagnóstico preliminar, o governo federal tem ado-
tado a regulamentação como estratégia preferencial para incrementar a quali-
dade do ensino jurídico. Os diplomas normativos fixam requisitos mínimos às 
instituições e impõem diretrizes para o planejamento dos cursos. Eles também 
atrelam a avaliação da qualidade de ensino a temas como a vinculação com pro-
gramas de pós-graduação, a titulação e o regime de trabalho dos docentes em 
atividade, além do próprio perfil das instituições.

Esse diagnóstico tem pertinência no mercado profissional de direito, pois 
está amparado em seus índices e indicadores, e indiscutível relevância para a 
concepção dos cursos jurídicos. Entretanto, a centralização do debate na per-
formance profissional dos egressos em exames e concursos específicos arrisca 
limitar a compreensão das complexas causas que afetam a situação do ensino 
jurídico, sua contextualização na esfera universitária e seu significado social. O 
debate atual tem tipicamente dado pouca atenção a dados sobre a dinâmica de 
estruturação e funcionamento do curso de direito nas IES, muito embora tais 
dados sejam, como se pode arguir, tão relevantes para compreender o atual 
quadro quanto os índices de performance. Sem o exame crítico de tais dados, 
a discussão do ensino jurídico corre o risco de se descolar do debate da educa-
ção superior nacional, simplificando em demasia uma realidade mais complexa.
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E isso não é tudo. A generalização do debate simplifica até mesmo as parti-
cularidades regionais, seus desafios e sua diversidade, referindo-se ao ensino 
jurídico nacional como um fenômeno único, muitas vezes com apoio em argu-
mentos retóricos, geralmente desprovidos de referências mais precisas e dados 
concretos. Disso, resulta uma imagem em descompasso com a realidade. Além 
de empobrecer o debate, essa prática deixa de aproveitar o rico manancial de 
dados produzidos e disponibilizados pelos órgãos públicos, os quais deveriam 
ser o ponto de partida de todo estudo voltado a discutir a situação do ensino 
nacional, jurídico ou não.

O INEP, por exemplo, desde 1995, realiza anualmente o Censo Nacional 
da Educação Superior, por meio do qual coleta dados de instituições, cursos, 
alunos e professores do todo o Brasil, disponibilizando os resultados em seu 
website. Já são agora quase duas décadas de coleta, que se aperfeiçoa a cada 
ano, seja em detalhamento, seja em sistematização, oferecendo um denso re-
pertório de informações sobre instituições, professores e alunos e ampliando 
as possibilidades de pesquisa. Como as informações não se restringem aos cur-
sos de direito, é possível uma análise contextualizada destes no cenário de todo 
o ensino superior.

Em que pese a abrangência e qualidade do trabalho de que são fruto, os 
dados produzidos pelos órgãos governamentais tem ficado virtualmente à mar-
gem dos principais debates sobre ensino jurídico.

O Observatório do Ensino do Direito – OED surge, assim, com o objetivo 
de contribuir para uma melhora qualitativa da reflexão sobre o tema, reunindo, 
sistematizando, produzindo e divulgando dados de diferentes fontes sobre as 
condições do ensino jurídico no país.

O Observatório do Ensino de Direito é um projeto permanente dentro do 
Núcleo de Metodologia de Ensino da Direito GV e tem por objetivo reunir, sis-
tematizar e divulgar dados sobre o ensino jurídico nacional, buscando contribuir 
para o incremento do debate e o aprofundamento das análises na área. Ele al-
meja servir como instrumento para qualificar a reflexão sobre a modelagem da 
cadeia do ensino do direito, da formação dos alunos à sua inserção no mercado 
de trabalho, passando pelas metodologias de ensino utilizadas para qualificação 
e direcionamento profissional. Seu público alvo são acadêmicos, profissionais e 
autoridades participantes da discussão sobre o ensino jurídico brasileiro.

O OED divulgará regularmente relatórios, a partir de dados oficiais, coleta-
dos pelo Núcleo de Metodologia de Ensino, com o fim de identificar as con-
dições concretas em que se dá o ensino do direito no Brasil, as expectativas 
profissionais dos alunos ao longo do curso, as metodologias de ensino utilizadas 
e o percurso profissional efetivamente realizado.

Compõem a estrutura do OED:
a. Coordenação Acadêmica: responsável pela organização, planejamento e 

supervisão acadêmica do projeto, estabelecendo áreas específicas de in-
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vestigação para cada etapa e as diretrizes para o enquadramento e divul-
gação dos dados

b. Coordenação Executiva: responsável pelo gerenciamento da execução da 
pesquisa, pela supervisão do pessoal envolvido e pela monitoração de to-
dos os aspectos de estruturação prática do projeto; 

c. Comitê científico: composto por representantes de IES públicas e pri-
vadas de diferentes regiões do país, tem por objetivo discutir e propor 
temas e áreas para investigação e pesquisa, bem como oferecer sugestões 
para a análise e a divulgação dos dados e para a expansão e aprofunda-
mento do debate sobre o ensino jurídico em todo o território nacional; 

d. Consultoria de análise de dados: responsável pela sistematização, produ-
ção e verificação dos dados estatísticos trabalhados pelo OED; 

e. Consultoria de comunicação: responsável pelo planejamento e organi-
zação do diálogo do OED com a sociedade, desenhando e executando 
ações para a otimização da capacidade de o OED contribuir para o debate 
público nesta área; 

f. Pesquisadores: responsáveis pela execução e acompanhamento das tare-
fas necessárias à efetiva consecução dos objetivos do OED.

O projeto terá os seguintes produtos:
a. Relatório anual: temático, divulgado via internet e em publicação impressa; 

a publicação impressa terá como estrutura a) apresentação: resumo dos 
dados e elementos propostos para sua análise; b) relatório, tabelas e grá-
ficos: íntegra dos dados; c) análise/opinião: cinco autores escrevem sobre 
aspectos específicos da temática enfocada no ano;

b. Relatórios periódicos de atualização/expansão: bimestrais ou trimestrais, 
via internet;

c. Site: Além dos resultados da pesquisa, links para legislação, clippings sobre 
ensino do Direito, e sites na área.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Este relatório é fruto de um estudo realizado pelo Núcleo de Metodologia de 
Ensino da Direito GV e apresenta dados consolidados a respeito dos cursos de 
graduação e pós-graduação em Direito e dos respectivos docentes. O estudo 
baseou-se no Censo da Educação Superior de 2012 (INEP) e na Avaliação Trie-
nal de 2010 (CAPES). Dentre os resultados apresentados, vale destacar que:
• a maioria dos cursos de direito no Brasil corresponde ao seguinte perfil: 

curso oferecido por instituição privada (87%) e localizado em uma cidade 
do interior (65%)1;

• embora os cursos de graduação em geral também se concentrem em ins-
tituições privadas (66%) e no interior (63%), essa concentração é maior no 
caso de cursos de Direito, como mostrado acima2;

• em todas as regiões do País, predominam cursos jurídicos oferecidos por 
instituições privadas. Porém, Norte e Nordeste divergem do perfil nacional 
no quesito da localização dos cursos: nessas regiões, os cursos de Direito 
localizam-se majoritariamente nas capitais3;

• 43% dos cursos localizam-se na região Sudeste, proporção superior ao do-
bro daquela observada nas regiões Sul e Nordeste, empatadas em segundo 
lugar na distribuição (20%)4;

• a Região Centro-Oeste, embora seja a menos populosa de todas as regiões e 
reúna 11% dos cursos de Direito do País, apresenta o maior número de cur-
sos de Direito por milhão de habitantes (8,53). Ao mesmo tempo, a Região 
Nordeste, a segunda mais populosa e com 20% dos cursos jurídicos, possui 
o menor número de cursos por milhão de habitantes (4,15)5;

• também no âmbito da pós-graduação, preponderam cursos nas Regiões Su-
deste e Sul em detrimento das demais6;

• a maioria dos docentes de Direito do Brasil possui título de mestre, trabalha-
va em regime parcial, é branco e do gênero masculino7;

• quando comparados com os cursos em geral, com 40% de funções docentes 
com doutorado, os cursos jurídicos caracterizam-se por menor proporção 
de docentes doutores (25%)8;

• as funções docentes em tempo parcial são maioria em todas as regiões, ex-
ceto no Sudeste, onde predominam docentes horistas9;

• as funções docentes em tempo parcial ou horista podem ser observada com 
maior frequência nos cursos jurídicos (34% e 32%, respectivamente) do que 
nos cursos em geral (23% e 21%, respectivamente). Por conseguinte, as fun-
ções docentes em regime integral eram mais frequentes nos cursos em geral 
(56%) do que nos cursos de Direito (34%)10.

1. V. tópico 2.1.
2. V. tópico 2.1.6.

3. Idem.
4. Idem.
5. Idem.

6. V. tópico 2.2.
7. V. tópicos 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

8. V. tópico 3.2.6.
9. V. tópicos 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 

3.5.4 e 3.5.5.
10. V. tópico 3.5.6.



Relatório do Observatório do Ensino do Direito | Vol. 1 N. 1 | 2013 10

INTRODUÇÃO: QUEM É O PROFESSOR DE DIREITO NO BRASIL?
A discussão do ensino jurídico a partir dos números da educação permite adi-
cionar dimensões importantes a um debate que se tem pautado, sobretudo, 
por índices de aprovação em exames. O presente relatório segue essa propos-
ta e apresenta os primeiros resultados do Observatório do Ensino de Direito. 
Ele tem por objetivo sistematizar os dados, ao invés de oferecer hipóteses 
explicativas, avançar argumentos ou propostas.

O relatório se divide em três grandes partes: metodologia, cursos de direi-
to e docentes. Ele se inicia com a apresentação da metodologia utilizada. Em 
relação aos dados, foram aproveitadas as informações do Censo Nacional da 
Educação Superior do INEP para o ano de 2012. Elas foram sistematizadas 
numa tabela própria, a tabela INEP DIREITO/2012. A maneira como a tabela 
foi construída é descrita com detalhes na primeira secção. Em relação ao trata-
mento dos dados, a secção explica como foram feitas as consolidações e quais 
os cruzamentos aproveitados nesta análise preliminar.

As consolidações elaboradas para esta análise preliminar são divididas em 
dois grupos. O primeiro grupo diz respeito ao perfil dos cursos ministrados no 
país. São apresentados dados sobre os cursos de graduação constantes do Cen-
so de 2012, com consolidações por região, por localização (capital e interior) 
e por rede de ensino (privada e pública). Há uma breve comparação entre os 
perfis regionais dos cursos jurídicos e entre o perfil dos cursos jurídicos e o 
perfil dos cursos em geral. Num segundo momento, são apresentados dados 
sobre os programas de pós-graduação, segundo as informações constantes da 
Avaliação Trienal CAPES de 2010, com consolidações por região.

O segundo grupo diz respeito ao perfil do corpo docente. São apresentadas 
cinco consolidações: por instituição a que se vincula, por titulação, por gênero, 
por cor da pele/raça e por regime de trabalho. Para todas elas estruturou-se 
o relatório da mesma forma: primeiro, a apresentação dos dados nacionais; 
segundo, a apresentação dos dados por região; terceiro, a contextualização dos 
cursos de direito no cenário regional, por meio de comparações entre as regi-
ões, e também no cenário do ensino superior brasileiro, por meio de compa-
rações com os dados dos cursos em geral.

Neste primeiro relatório, a ênfase recaiu sobre alguns aspectos dos cursos 
e do corpo docente. É possível observar, por exemplo, que há uma oferta 
desigual de programas de pós-graduação no país; que os cursos jurídicos se 
concentram em instituições privadas do interior; que nos cursos jurídicos há 
maior concentração de mestres e especialistas do que na média dos cursos em 
geral; que nos cursos jurídicos há maior concentração de vínculos docentes em 
regime de tempo parcial ou horista do que na média dos cursos em geral.

Por fim, salienta-se que os dados da Tabela INEP Direito/2012 podem ser 
cruzados com outras informações, principalmente: (i) com os dados do IBGE 
referentes à população, renda, entre outras; (ii) com dados da OAB, referentes 
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à aprovação na ordem, número de inscritos e distribuição de unidades; (iii) com 
dados sobre vagas oferecidas e preenchidas pelos cursos, se disponível; (iv) 
com dados do CNPq e FAPESP, referentes às pesquisas e bolsas.

Nesse sentido, a continuidade dessa pesquisa pode compreender diversos 
estudos, desde o aprofundamento crítico das análises até a realização de novas 
consolidações. Alguns exemplos de consolidações possíveis são:

a. Distribuição das IES da rede pública por esfera (federal, estadual, municipal);
b. Contagem do número de municípios que contêm cursos de direito;
c. Distribuição de docentes bolsistas, pelas instituições e pelas redes pública 

e privada;
d. Com os dados do IBGE, para investigar: (i) a correlação entre quantidade 

de curso por estado e a respectiva renda; (ii) a correlação entre a quanti-
dade de curso por estado e a respectiva população;

e. Com os dados da OAB e com dados de vagas oferecidas e preenchidas, 
para investigar a correlação entre a quantidade de alunos e a quantidade 
de novas inscrições na ordem;

f. Com dados do CNPq e FAPESP para investigar a correlação entre a con-
cessão de bolsas e rede de ensino;

Para as etapas subsequentes, também será possível iniciar a análise da evolu-
ção temporal dos cursos de direito, a partir do cruzamento de dados relativos 
a outros anos. Outro projeto relevante seria a análise comparativa entre os 
cursos de direito e outros cursos, principalmente no que concerne à evolução 
temporal. Este, portanto, é o primeiro passo de um trabalho maior, que visa 
dissecar e avaliar a realidade do ensino jurídico no Brasil.

Por fim, este relatório não seria possível sem o auxílio do INEP, em especial 
de Claudia Maffini Griboski, Maria das Dores Pereira Rosa, Mariangela Abrão 
e Carlos Eduardo Moreno Sampaio, que gentilmente atenderam a equipe e 
forneceram os dados utilizados, e de Evandro de Carvalho Menezes, professor 
da UFRJ e presidente da Associação Brasileira de Ensino do Direito (ABEDi), 
que intermediou o contato. Também agradecemos a Adriana Ancona Faria, 
Coordenadora Institucional da DIREITO GV, Frederico de Almeida, Coordena-
dor da Graduação da DIREITO GV, além de Alexandre Pacheco da Silva, Rafael 
Gandur Giovannelli e Vitor Martins Dias, pela colaboração e pelos comentários.



Relatório do Observatório do Ensino do Direito | Vol. 1 N. 1 | 2013 12

1. METODOLOGIA
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1.1.  DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA 
INEP DIREITO/2012

Os dados fornecidos pelo INEP sobre os cursos de Direito no Brasil, em 2012, estão 
organizados em duas planilhas, uma para os cursos e uma para as funções docentes.

A planilha de cursos possui 1.184 registros dispostos em linhas. São 28 regis-
tros a mais que a planilha de funções docentes, sendo 26 deles referentes a um 
mesmo curso à distância11 e outros dois sobre cursos que não possuem alunos 
registrados12. Assim, consideramos haver 1.156 cursos efetivos. As respectivas 
informações estão estruturadas em 417 colunas, que, para fins de análise, fo-
ram divididas em três grupos:
• Informações sobre a Instituição de Educação Superior (da 2ª à 26ª coluna);
• Informações sobre o curso (da 27ª à 70ª coluna e da 396ª à 417ª coluna);
• Informações sobre os alunos (da 71ª à 395ª coluna).

Salienta-se que as divisões e subdivisões propostas têm apenas o intuito de 
facilitar a leitura e a análise das planilhas, não representando um modelo rígido 
e definitivo de estruturação das colunas. Os dados originais fornecidos não 
possuem a mesma subdivisão.

Instituição de Educação Superior (IES). Composto por 25 colunas, o primeiro 
grupo traz informações sobre a identificação e a localização das Instituições de 
Educação Superior (IES), subdividas em três subgrupos:
• Identificação da Instituição (código, nome, sigla e CNPJ da IES);
• Identificação da Mantenedora (código, nome, sigla e CNPJ da mantenedora);
• Dados da Instituição

• Organização Acadêmica (código e nome);
• Categoria Administrativa (denominação geral, código específico e denomi-

nação específica);
• Região (código e nome da região);
• Unidade da Federação (sigla, código e nome da UF);
• Município (código de 7 algarismos, código de 12 algarismos e nome do 

município);
• Localização (código e nome da localização).

Nota-se que as informações sobre localização dentro de cada subgrupo são 
redundantes, ou seja, referem-se à mesma coisa, mas são apresentadas de ma-
neira diversa, geralmente na forma de código e de denominação. A Região 
Sudeste, por exemplo, pode ser identificada pelo seu código (“3”) ou pelo seu 
nome (“Sudeste”); o Estado de São Paulo, por sua vez, pode ser identificado 
por sua sigla (“SP”), pelo seu código (“35”) ou pelo seu nome (“SÃO PAU-

 11. As linhas 1060 a 1086 da 
planilha dizem respeito ao curso 

de graduação à distância oferecido 
pela Universidade do Sul de Santa 

Catarina. Na primeira dessas linhas 
(1060ª), consta a referência do 

curso à distância. Nas demais linhas 
(1061ª a 1086ª), constam as refe-

rências ao mesmo curso, mas com 
localidades determinadas.

12. Esses dois registros a 
mais dizem respeito à 638ª linha, 

referente a um dos cursos jurídicos 
oferecidos pela Universidade Gama 

Filho, e à 1001ª linha, referente 
ao curso jurídico da Faculdade 

Interlagos de Educação e Cultura, 
que também não possui alunos ou 

docentes registrados. 
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LO”); e assim por diante. O mesmo ocorre com o subgrupo localização, com 
a observação de que se trata de um dado de natureza booleana, que apenas 
informa se o município é ou não uma capital (códigos 1 e 2 ou denominações 
“capital” e “interior”, respectivamente).

O subgrupo organização informa o tipo de organização acadêmica em que a 
IES se enquadra. Ele segue a mesma sistemática de redundância, utilizado os códi-
gos “1”, ”2”, “4” e “6” para se referir, respectivamente, a “universidade”, “centro 
universitário”, “faculdade” e “Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia”.

O subgrupo categoria administrativa é composto por três colunas de códi-
gos e três colunas de denominação. A coluna REDE traz um dado de natureza 
booleana que informa se a instituição é da rede pública ou da rede particular 
de ensino; a coluna DEPADM detalha a informação da coluna precedente, es-
pecificando se a IES pertence à rede pública municipal, estadual ou federal. 
Finalmente, a coluna DEPADM5 especifica a natureza das instituições privadas 
(com ou sem fins lucrativos) e públicas municipais.

Curso. O segundo grupo, relativo ao curso, é composto por 66 colunas, que se 
subdividem em cinco subgrupos:
• Identificação do curso (código, nome INEP, data de início de funcionamento);
• Região (código e nome da região);
• Unidade da Federação (código e nome);
• Município (nome do município, código de 7 algarismos e código de 12 alga-

rismos, localização);
• Dados do curso

• Área do curso (área geral, área específica, área detalhada, programa e/ou 
curso, área OCDE, classe);

• Grau acadêmico (Bacharelado ou Licenciatura);
• Nível e modalidade de ensino (graduação presencial ou à distância);
• Número de polos e de cursos;
• Vagas oferecidas (total, diurno, matutino, vespertino, noturno e integral);
• Candidatos inscritos (total, diurno, matutino, vespertino, noturno e integral);
• Local de oferta (código e nome);
• Recursos de tecnologia assistiva disponíveis a pessoas com deficiência;
• Oferecimento de disciplinas à distância e carga horária

As informações de classe e nível, pertencentes ao subgrupo “Dados do curso”, 
são praticamente iguais para todos os registros, contendo, respectivamente, 
os valores “direito” e “graduação presencial”, à exceção de 27 registros “gra-
duação à distância”, que dizem respeito à mesma instituição. A informação de 
código do curso é um simples número de registro. Os demais subgrupos são 
informações de localização, cabendo-lhes as mesmas observações feitas a res-
peito das IES.
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Localização do curso e localização da IES não se confundem, embora a iden-
tidade de valores seja frequente. A especificação da localização do curso é 
necessária, pois uma mesma IES pode ter mais de um curso, cada qual em uma 
localidade. A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por exemplo, tem dois cursos 
de Direito, um em São Paulo e outro em Ribeirão Preto. Ambos estão registra-
dos sob a IES UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, que tem sede no Município 
de São Paulo.

Alunos. Em razão da delimitação do objeto do presente relatório, que aborda so-
mente professores e cursos, não é necessário explicar com detalhes a estrutura 
da planilha no que diz respeito aos alunos. É suficiente indicar que são 325 colu-
nas com informações sobre, por exemplo, idade, cor da pele e período do curso 
(diurno, noturno etc.) dos alunos matriculados e concluintes, além de dados 
sobre os ingressantes, tipos de financiamento e ajudas de custo, dentre outros.

A planilha de funções docentes possui 1.156 registros dispostos em linhas, 
cada qual correspondente a um curso. As respectivas informações estão es-
truturadas em 97 colunas, que, para fins de análise, foram divididas em três 
grupos: Instituições de Ensino Superior, Curso e Corpo Docente.

Instituições de Ensino Superior (IES) e Cursos. As colunas são praticamente as 
mesmas da planilha de cursos. Excluídas as redundâncias, a estrutura é:

IES. São 24 colunas (2ª à 25ª coluna) com dados como:
• Identificação
• Região
• Unidade da Federação
• Município
• Localização
• Organização
• Rede
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• Categoria Administrativa
• Mantenedora

Cursos. São 27 colunas (26ª à 52ª coluna) com dados como: 
• Identificação
• Região
• Unidade da Federação
• Município
• Localização
• Área (geral, específica, detalhada)
• Curso
• Grau Acadêmico
• Nível – Modalidade do Curso
• Local de Oferta

Corpo docente. São 45 colunas. Os dados sobre docentes dizem respeito a fun-
ções docentes em exercício, não ao número efetivo de professores dos cursos 
(em exercício ou afastados). Segundo o Resumo Técnico do Censo do Ensino 
Superior de 201113, função docente é o “vínculo que um docente possui com 
uma IES”, de modo que “um mesmo docente pode ter mais de uma função do-
cente, a depender da quantidade de IES a que esteja vinculado”.14 Já docente é 
o “indivíduo dotado de dados cadastrais e dados variáveis correspondentes ao 
vínculo criado em cada IES que atua”, sendo “considerado docente o indivíduo 
que esteve na IES por pelo menos 16 dias no ano de referência do Censo”.15

A sistematização das informações sobre os professores dos cursos de Di-
reito envolve a necessidade de eliminação da multiplicidade de vínculos de um 
mesmo docente e, portanto, o contato direto com as Instituições. Não foi 
possível fazê-lo para esta análise preliminar, mas não há impedimentos para que 
esses dados constem num relatório posterior.

O terceiro grupo, relativo às funções docentes, é composto por 45 colunas, 
que se subdividem em 10 subgrupos:
• Total de docentes (PTOTE);
• Sexo (feminino e masculino);
• Titulação (sem graduação, graduação, especialização, mestrado, doutorado);
• Regime de trabalho (integral, parcial e horista);
• Cor da pele (branca, preta, parda, amarela, indígena, sem informação e não 

declarado);
• Portadores de necessidades especiais (cegueira, baixa visão, surdez, deficiência 

auditiva, deficiência física, deficiências múltiplas e deficiência mental);
• Bolsistas;
• Docentes substitutos e visitantes;
• Faixa etária (até 18, de 18 a 20, de 21 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 

13. No momento de finalização 
deste relatório, não havia sido 
publicado o Resumo Técnico 

referente ao Censo de 2012, apesar 
de os respectivos dados já estarem 

disponíveis.

14. INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTUDOS E PESQUISAS EDU-

CACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 
Censo da educação superior: 2011 

– resumo técnico. Brasília: INEP, 
2013, p. 29.

15. Idem, ibidem.
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39, de 40 a 44, de 45 a 49, de 50 a 54, de 55 a 59, de 60 a 64, 65 ou mais);
• Nacionalidade (brasileira, naturalizado e estrangeira).

Todos os dados compreendidos neste grupo representam a contagem de fun-
ções docentes dentro do respectivo critério. A coluna PFEME (subgrupo sexo, 
coluna feminino), por exemplo, contém a quantidade de funções docentes do 
sexo feminino para cada curso; a coluna PMASCE (subgrupo sexo, coluna mas-
culino), a quantidade de funções docentes do sexo masculino.

Nota-se que as colunas dos subgrupos sexo, titulação, regime de trabalho, 
cor da pele, faixa etária e nacionalidade são, no subgrupo respectivo, segmen-
tações completas do corpo docente, de modo que a soma de seus valores 
fornece o total de docentes do respectivo curso. Assim, a soma de PFEME 
com PMASCE resulta no mesmo valor encontrado em PTOTE (contagem to-
tal). O mesmo ocorre com os demais subgrupos, com a ressalva do regime de 
trabalho, em que se deve optar entre a coluna PINTE (regime de trabalho in-
tegral consolidado) e as colunas PINTEDEE (integral com dedicação exclusiva) 
e PINTESDEE (integral sem dedicação exclusiva) antes de efetuar a soma com 
as demais.

Por fim, observa-se que, com exceção das colunas PTOTE e PINTE, cujos 
valores podem ser obtidos pela soma de outros, não há dados redundantes nos 
subgrupos do terceiro grupo.
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1.2.   METODOLOGIA DE TRATAMENTO DOS 
DADOS

A análise preliminar das planilhas baseia-se na consolidação simples dos dados, 
por meio de contagem de registros e de soma de valores, conforme as seguin-
tes fórmulas:

Sendo que:
• “Vl reg (col x)” é o valor do registro referente à coluna x;
• “Ctr x ” é o critério de seleção do registro;
• Se vl reg (col x) = crt, o resultado da expressão é 1;
• Se vl reg (col x) ≠ crt, o resultado da expressão é 0;
• O número “n” representa a quantidade de critérios utilizados em determi-

nada consolidação.

Consolidação dos dados. Foram utilizados diferentes critérios de consolidação. 
As respectivas consolidações foram organizadas de diferentes maneiras. Ou 
seja, para um mesmo grupo de critérios, os resultados podem ter sido tabula-
dos de mais de uma forma, de modo a se obter diferentes pontos de vista do 
mesmo conjunto de informações. Em síntese, as consolidações consideraram 
os seguintes aspectos:

 

Algumas consolidações partiram do perfil dos cursos e outras do perfil das fun-
ções docentes. Isso não significou o esgotamento das possibilidades de conso-
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lidação. Os critérios e valores utilizados não representam senão uma demons-
tração do potencial do banco de dados, com vistas a permitir um primeiro 
contato com as informações. O mesmo se aplica à tabulação dos resultados. Os 
critérios utilizados serão indicados nos respectivos gráficos.

Apresentação dos resultados. Após a tabulação dos dados, foram construídos 
gráficos para ilustrar as dimensões envolvidas. Parte deles foi reproduzida nes-
te relatório. Em alguns casos, um mesmo conjunto de resultados foi ilustrado 
por diferentes representações gráficas. Algumas delas indicam proporções de 
um todo (do país ou de uma região inteira, por exemplo); outras indicam nú-
meros absolutos de cursos ou funções docentes.

Além disso, foram construídas tabelas para ilustrar comparações, como, por 
exemplo, entre os dados do INEP sobre os cursos em geral, obtidos a partir 
das tabelas do próprio órgão, e os dados do INEP para os cursos de Direito, ou 
entre esses e as projeções do IBGE ou a Avaliação Trienal da Pós-Graduação, 
realizada pela CAPES.

É necessário ressaltar que foram apresentados apenas os dados para a mo-
dalidade de graduação presencial, tanto para os cursos jurídicos, como para os 
cursos de ensino superior em geral. Para os cursos de Direito, isso não provoca 
alterações, porque só há um curso de graduação à distância. Para os cursos su-
periores em geral, por outro lado, foram excluídos dados referentes ao ensino 
à distância e a cursos sequenciais. Além disso, também não foram consideradas 
as áreas básicas dos cursos16.

Os dados constantes dos gráficos e das tabelas para os cursos em geral 
foram trabalhados por meio do recurso “Tabela Dinâmica” do programa Mi-
crosoft Excel 2007, que permite a elaboração de cruzamentos de variáveis 
pertencentes a um banco de dados.

16. A planilha com os dados do 
INEP para todos os cursos supe-

riores possui registros referentes a 
áreas básicas dos cursos. Na Univer-

sidade de São Paulo, por exemplo, 
há 23 registros de áreas básicas, que 

dizem respeito a cursos como Ci-
ências Biológicas, Letras, Engenharia, 

Química, Física, dentre outros.
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2. CURSOS DE DIREITO
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2.1.   DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS DE  
GRADUAÇÃO EM DIREITO

Há no país 1155 cursos presenciais, dos quais 182 (16%) pertencem à rede 
pública e 973 (84%) pertencem à rede privada.17 Dos cursos, 399 (35%) situ-
am-se nas capitais e 756 (65%), no interior.

GRÁFICO 1: Cursos de Graduação – distribuição nacional por rede de ensino e localização

GRÁFICO 2: Cursos de Graduação – relação entre rede de ensino e localização

17. Registrou-se um único curso 
de direito à distância, totalizando 

1156 cursos de Direito em 2012, se-
gundo dados do Censo da Educação 

Superior. Para a apresentação dos 
dados no presente relatório, ele não 

foi incluído, bem como as funções 
docentes a ele vinculadas.
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2.1.1.   REGIÃO NORTE
Na Região Norte, predominam cursos da rede privada (74%). A maior parte 
dos cursos da rede pública se situam no interior (53%) e a maior parte dos 
cursos da rede privada se situam na capital (72%).

GRÁFICO 3: Cursos de Graduação – distribuição por rede de ensino e localização na Região Norte

2.1.2.   REGIÃO NORDESTE
Realidade semelhante foi encontrada na Região Nordeste, na qual predominam 
cursos pertencentes à rede privada (78%) em relação à rede pública (22%). Os 
cursos de instituições públicas concentram-se no interior (67%), enquanto os 
de instituições privadas estão majoritariamente nas capitais (58%).

GRÁFICO 4: Cursos de Graduação – distribuição por rede de ensino e localização na Região Nordeste
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2.1.3.   REGIÃO CENTRO-OESTE
Na região Centro-Oeste, a maioria dos cursos pertence à rede privada (80%). 
Os cursos oferecidos pelas instituições públicas concentram-se no interior 
(75%), enquanto essa proporção para os cursos da rede privada foi mais equi-
librada (47% em capitais e 53% no interior).

GRÁFICO 5: Cursos de Graduação – distribuição por rede de ensino e localização na Região Centro-Oeste

2.1.4.   REGIÃO SUDESTE
Na Região Sudeste, o predomínio de cursos da rede privada sobre cursos da 
rede pública se acentua em relação às outras regiões (94% contra 6%). Além 
disso, a maioria dos cursos, tanto na rede privada quanto na rede pública, se 
situa em municípios do interior.

GRÁFICO 6: Cursos de Graduação – distribuição por rede de ensino e localização na Região Sudeste
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2.1.5.   REGIÃO SUL
Finalmente, os números da Região Sul aproximam-se dos números da Região 
Sudeste. Também se verifica o predomínio de cursos da rede privada (76%), 
que foram oferecidos majoritariamente no interior (86%).

GRÁFICO 7: Cursos de Graduação – distribuição por rede de ensino e localização na Região Sul

2.1.6.   OUTRAS INFORMAÇÕES
Comparação dos perfis regionais
Com relação à distribuição dos cursos nas cinco regiões, observou-se que a 
Região Sudeste concentra a maioria deles (43%), enquanto as Regiões Sul e 
Nordeste possuem, cada uma, 20% dos cursos, e as Regiões Centro-Oeste e 
Norte concentram a menor parte deles (11% e 6%, respectivamente).

GRÁFICO 8: Cursos de Graduação – distribuição regional
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Comparação do perfil dos cursos jurídicos com o perfil geral
A Tabela 1 mostra que os cursos de graduação em geral, no âmbito nacional, 
concentram-se nas instituições privadas (66%); já os cursos de Direito apre-
sentaram concentração maior que a média nacional (84%). Nas regiões Cen-
tro-Oeste, Sudeste e Sul, observa-se o mesmo padrão. No entanto, quanto às 
regiões Norte e Nordeste, constata-se uma inversão: enquanto os cursos em 
geral concentram-se nas instituições públicas, os cursos de Direito são ofereci-
dos por instituições privadas, em sua maioria. 

TABELA 1: Cursos de Graduação - Comparação com os cursos superiores em geral, conforme a rede 

de ensino

CURSOS EM IES PÚBLICAS CURSOS EM IES PRIVADAS

Geral Direito Geral Direito

Região Norte 57% 26% 43% 74%

Região Nordeste 53% 22% 47% 78%

Região Centro-Oeste 38% 20% 62% 80%

Região Sudeste 20% 6% 80% 94%

Região Sul 39% 24% 61% 76%

Brasil 34% 16% 66% 84%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).

Com base na Tabela 2, é possível enxergar quatro cenários referentes à loca-
lização dos cursos de graduação em geral e dos cursos de Direito. O primeiro 
cenário, correspondente ao âmbito nacional e reproduzido nas regiões Sul e 
Sudeste, é de concentração dos cursos em geral no interior; essa concentração 
é mais acentuada quando se trata apenas dos cursos de Direito. Na região Sul, 
por exemplo, 86% dos cursos de Direito e 79% dos cursos em geral localizam-
-se no interior. Observa-se um segundo cenário na região Centro-Oeste: os 
cursos em geral estão em sua maioria nas capitais, mas os cursos de Direito 
concentram-se no interior. O terceiro cenário refere-se à região Nordeste: 
os cursos em geral concentram-se no interior, mas os cursos de Direito loca-
lizam-se majoritariamente nas capitais. Por fim, o quarto cenário é o da região 
Norte: tanto os cursos em geral como apenas os cursos de Direito localizam-se 
majoritariamente nas capitais, e os cursos jurídicos apresentam maior concen-
tração em relação ao perfil geral.
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TABELA 2: Cursos de Graduação - Comparação com os cursos superiores em geral, conforme a 

localização

CURSOS NA CAPITAL CURSOS NO INTERIOR

Geral Direito Geral Direito

Região Norte 52% 65% 48% 35%

Região Nordeste 48% 52% 52% 48%

Região Centro-Oeste 52% 43% 48% 57%

Região Sudeste 34% 30% 66% 70%

Região Sul 21% 14% 79% 86%

Brasil 37% 35% 63% 65%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).

A Tabela 3 detalha os dados apresentados na Tabela 2, separando-os também 
por rede de ensino (pública ou privada).

TABELA 3: Cursos de Graduação - Comparação com os cursos superiores em geral, conforme a rede 

de ensino e a localização

CURSOS NA CAPITAL CURSOS NO INTERIOR

EM IES PÚBLICAS EM IES PRIVADAS EM IES PÚBLICAS EM IES PRIVADAS

Geral Direito Geral Direito Geral Direito Geral Direito

Região Norte 21% 12% 31% 53% 36% 14% 12% 21%

Região Nordeste 18% 7% 30% 45% 35% 15% 17% 33%

Região Centro-Oeste 15% 5% 38% 38% 23% 15% 24% 42%

Região Sudeste 6% 1% 29% 29% 14% 5% 51% 65%

Região Sul 7% 3% 13% 11% 31% 21% 48% 65%

Brasil 10% 4% 27% 31% 24% 12% 39% 53%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).

Como se vê na Tabela 4, o Brasil possui 5,95 cursos por milhão de habitantes18. 
A Região Centro-Oeste, embora seja a menos populosa de todas as regiões, 
apresenta o maior número de cursos de Direito por milhão de habitantes. Ao 
mesmo tempo, a Região Nordeste, a segunda mais populosa, possui o menor 
número de cursos por milhão de habitantes.

18. De acordo com as estimati-
vas populacionais do IBGE publicadas 

no Diário Oficial da União em 31 
de agosto de 2012, com data de 

referência em 1º de julho de 2012.
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TABELA 4: Cursos de Graduação – cursos de Direito, habitantes e cursos por milhão de habitantes 

nas regiões brasileiras

CURSOS DE DIREITO
HABITANTES

(ESTIMATIVA)

CURSOS POR MILHÃO 

DE HABITANTES

Região Norte 72 16.318.163 4,41

Região Nordeste 224 53.907.144 4,15

Região Centro-Oeste 123 14.423.952 8,53

Região Sudeste 501 81.565.983 6,14

Região Sul 235 27.731.644 8,47

Brasil 1155 193.946.886 5,95

Fonte: Elaboração própria, a partir do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP) e das 

estimativas do IBGE sobre a população residente (data de referência: 1º de julho de 2012).

GRÁFICO 9: Cursos de Graduação – quantidade de cursos por habitante nas regiões brasileiras

Fonte: Elaboração própria, a partir do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP) e das 

estimativas do IBGE sobre a população residente (data de referência: 1º de julho de 2012).
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2.2.   DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

A consolidação dos dados do INEP sobre cursos jurídicos, feita na tabela INEP 
DIREITO/2012, permite a sua comparação com outros dados específicos refe-
rentes aos cursos jurídicos. É o caso, por exemplo, do resultado da Avaliação Trie-
nal de 2010, referente ao período de 2007 a 2009, realizada e avaliada pelo Con-
selho Técnico-Científico da Educação Superior e pelas respectivas Comissões de 
Área da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

De acordo com a Avaliação Trienal de 2010, havia em atividade regular 82 
programas de pós-graduação (PPG), compreendendo cursos de mestrado (58) 
e de doutorado (24), na área de Direito. 

O Gráfico 10 mostra como estavam distribuídos no território brasileiro os 
programas de pós-graduação. Observa-se que as regiões Sudeste e Sul concen-
tram a grande maioria dos PPGs (45% e 31%, respectivamente).

GRÁFICO 10: Cursos de Pós-Graduação - distribuição por Região

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Avaliação Trienal de 2010, coletados pelo Conselho 

Técnico-Científico da Educação Superior.

2.2.1.   OUTRAS INFORMAÇÕES
Comparação regional de programas de pós-graduação e cursos de graduação
Os Gráficos 11 e 12 abaixo mostram, ainda que com algumas diferenças, uma 
semelhança da distribuição regional dos Programas de Pós-Graduação com a 
distribuição regional dos cursos de graduação em Direito no país. Verificou-se 
uma preponderância das Regiões Sudeste e Sul em detrimento das demais no 
âmbito tanto da graduação quanto da pós-graduação. Nesse sentido, a concen-
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tração de PPGs no Sudeste acompanhou a concentração populacional, mas o 
mesmo não aconteceu com as Regiões Nordeste e Norte, mais populosas que 
as Regiões Sul e Centro-Oeste, porém com menor oferta de PPGs.

GRÁFICO 11: Cursos de Pós-Graduação – comparação da distribuição nacional com a distribuição 

dos cursos de graduação

GRÁFICO 12: Cursos de Pós-Graduação – número de cursos de mestrado e doutorado por região
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3. DOCENTES
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3.1.   CURSOS

No tópico 2, apresentou-se a distribuição nacional dos cursos de Direito por re-
gião e por tipo de instituição. Entretanto, os números referentes à distribuição de 
cursos não podem representar também a distribuição das funções docentes: um 
mesmo professor pode dar aula em mais de um curso e, portanto, possuir mais 
de uma função docente. Os dados apresentados a seguir detalham essa situação, 
relacionando a distribuição dos cursos com a distribuição das funções docentes.

Observa-se que, em relação aos cursos, 16% pertencem à rede pública e 
84% à rede privada. Por outro lado, 17% das funções docentes pertencem à 
rede pública, enquanto 83% pertenciam à rede privada. No total, foram 7125 
funções docentes na rede pública e 33703, na rede pública.

GRÁFICO 13: Funções docentes e cursos – comparação entre proporção de cursos e de funções 

docentes por rede de ensino

3.1.1.   REGIÃO NORTE
Na Região Norte, 26% dos cursos são da rede pública e 74%, da rede privada. Em 
relação às funções docentes, 22% delas são da rede pública e 78%, da rede priva-
da. Ao todo, foram 465 funções docentes nas IES públicas e 1682, nas IES privadas.

GRÁFICO 14: Funções docentes e cursos – comparação entre proporção de cursos e de funções 

docentes por rede de ensino, na Região Norte
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3.1.2.   REGIÃO NORDESTE
Na Região Norte, 23% dos cursos são da rede pública e 77%, da rede privada. 
Quanto às funções docentes, 25% delas são da rede pública e 75%, da rede priva-
da. Ao todo, são 2039 funções docentes nas IES públicas e 6182, nas IES privadas.

GRÁFICO 15: Funções docentes e cursos – comparação entre proporção de cursos e de funções 

docentes por rede de ensino, na Região Nordeste

3.1.3.   REGIÃO CENTRO-OESTE
Na Região Centro-Oeste, 20% dos cursos são da rede pública e 80%, da rede 
privada. Em relação às funções docentes, 18% pertencem à rede pública e 82% 
à rede privada. Ao todo, são 767 funções docentes nas IES públicas e 3596, nas 
IES privadas.

GRÁFICO 16: Funções docentes e cursos – comparação entre proporção de cursos e de funções 

docentes por rede de ensino, na Região Centro-Oeste

3.1.4.   REGIÃO SUDESTE
Na Região Sudeste, 6% dos cursos são da rede pública e 94%, da rede privada. 
Em relação às funções docentes, 10% são da rede pública e 90%, da rede privada. 
Ao todo, são 1731 funções docentes nas IES públicas e 15829, nas IES privadas.
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GRÁFICO 17: Funções docentes e cursos – comparação entre proporção de cursos e de funções 

docentes por rede de ensino, na Região Sudeste

3.1.5.   REGIÃO SUL
Na Região Sul, 24% dos cursos são da rede pública e 76%, da rede privada. Em 
relação às funções docentes, 25% são da rede pública e 75%, da rede privada. 
Ao todo, são 2123 funções docentes nas IES públicas e 6414, nas IES privadas.

GRÁFICO 18: Funções docentes e cursos – comparação entre proporção de cursos e de funções 

docentes por rede de ensino, na Região Sul

3.1.6.   OUTRAS INFORMAÇÕES
Comparação dos perfis regionais
O Gráfico 19 apresenta a proporção de cursos e de funções docentes, na rede 
pública e na rede privada, comparativamente entre todas as Regiões do país. 
Verifica-se que as Regiões Norte e Centro-Oeste possuem uma proporção 
maior de cursos do que funções docentes, na rede pública. Ao contrário, as 
Regiões Nordeste, Sul e Sudeste possuem uma proporção maior de funções 
docentes do que cursos, na rede pública. 

Observa-se também que, nas Regiões Norte, Nordeste e Sul, os cursos em 
IES públicas responderam por mais de 20% das funções docentes, enquanto 
nas demais regiões a participação foi menor. Em todas elas, no entanto, a con-
centração de funções docentes ocorreu na rede privada.
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GRÁFICO 19: Funções docentes e cursos – comparação das proporções regionais por rede de ensino

Os números absolutos são apresentados no Gráfico 20. Observa-se que as 
Regiões Sul e Nordeste possuem as maiores quantidades de funções docentes 
em cursos de IES públicas, enquanto a Região Sudeste apresenta a maior quan-
tidade de funções docentes em cursos de IES privadas – maior, por exemplo, 
que a soma da quantidade de funções docentes na rede privada nas Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

GRÁFICO 20: Funções docentes – comparação dos números regionais por rede de ensino

Os dois gráficos evidenciam que a rede privada possuiu um peso maior do 
que a rede pública nos perfis regionais. Em todas as regiões brasileiras, há pelo 
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menos três vezes mais funções docentes na rede privada do que na rede pú-
blica. Também mostram que os cursos das IES privadas da Região Sudeste têm 
mais funções docentes que todos os cursos de IES públicas brasileiras e de 
grande parte das IES privadas de outras regiões, todos somados. 

Comparação do perfil dos cursos jurídicos com o perfil geral
A Tabela 5 compara a proporção de funções docentes em cursos jurídicos de 
IES públicas e IES privadas, por região, com os cursos em geral (inclusive Direito).

TABELA 5:  Funções docentes e cursos – Comparação com os cursos superiores em geral, conforme 

a rede de ensino

FUNÇÕES DOCENTES EM IES 

PÚBLICAS

FUNÇÕES DOCENTES EM IES 

PRIVADAS

Geral Direito Geral Direito

Região Norte 53% 22% 47% 78%

Região Nordeste 62% 25% 38% 75%

Região Centro-Oeste 56% 18% 44% 82%

Região Sudeste 37% 10% 63% 90%

Região Sul 46% 25% 54% 75%

Brasil 46% 17% 54% 83%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).

Observa-se que a distribuição das funções docentes por tipo de instituição é 
diferente no ensino jurídico, em relação aos cursos em geral. A rede pública ge-
ralmente tem, nos cursos de direito, menos da metade da participação da rede 
pública nos cursos em geral. Veja-se, por exemplo, que na Região Norte 53% 
das funções docentes dos cursos em geral pertencem a IES públicas, enquanto 
nos cursos jurídicos o percentual é de 22%. A mesma tendência pode ser veri-
ficada em todas as outras regiões e também no perfil nacional.
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3.2.   TITULAÇÃO

No âmbito nacional, 25% das funções docentes em cursos presenciais de Di-
reito contam com doutorado, 45% com mestrado, 28% com especialização e 
2% com apenas graduação. 

GRÁFICO 21: Funções docentes e titulação – distribuição nacional

Em relação às instituições de ensino superior públicas, há mais funções com 
mestrado (36%) e doutorado (35%), seguidas por funções com especialização 
(22%) e graduação (7%).

GRÁFICO 22: Funções docentes e titulação – distribuição nacional, na rede pública de ensino

Em relação às instituições de ensino superior privadas, há mais funções com 
mestrado (47%) e especialização (30%), seguidas por funções com doutorado 
(22%) e graduação (1%).
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GRÁFICO 23: Funções docentes e titulação – distribuição nacional, na rede privada de ensino

3.2.1.   REGIÃO NORTE
A Região Norte conta com menos funções docentes com doutorado que a 
média nacional (17%) e predomínio de funções com mestrado (41%).

GRÁFICO 24: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Norte

Na rede pública de ensino, há mais funções com graduação (12%) que na mé-
dia regional, mas menos funções com doutorado (16%), mestrado (40%) e 
especialização (32%).
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GRÁFICO 25: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Norte, na rede pública de ensino

Na rede privada, a proporção de funções com doutorado (17%), mestrado 
(42%) e especialização (41%) aproximou-se da média regional.

GRÁFICO 26: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Norte, na rede privada de ensino

3.2.2.   REGIÃO NORDESTE
A Região Nordeste possui uma proporção de funções docentes com mestrado 
(40%) e graduação (3%) semelhante à da Região Norte, mas conta com mais 
funções com doutorado (20%) e menos funções com especialização (37%).
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GRÁFICO 27: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Nordeste

As funções docentes se distribuem de forma diferente nas instituições da rede 
pública e da rede privada. Na primeira, prevalecem funções com mestrado 
(38%), seguidas de funções com doutorado (28%), especialização (23%) e gra-
duação (11%).

GRÁFICO 28: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Nordeste, na rede pública de ensino

Na rede privada, por sua vez, há mais funções com mestrado e especialização 
(41% para cada titulação) do que doutorado (18%).
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GRÁFICO 29: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Nordeste, na rede privada de ensino

3.2.3.   REGIÃO CENTRO-OESTE
A maioria das funções docentes na Região Centro-Oeste possui titulação de 
mestrado (39%). Em segundo lugar aparecem as funções com especialização 
(37%), em terceiro as funções com doutorado (22%) e em quarto as funções 
com graduação (2%).

GRÁFICO 30: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Centro-Oeste

A distribuição dessas funções docentes por tipo de instituição é diferente con-
forme a rede seja pública ou privada. Na rede pública, há proporcionalmente 
mais funções com doutorado (36%) e mestrado (32%) do que especialização 
(24%) e graduação (8%).
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GRÁFICO 31: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Centro-Oeste, na rede pública de ensino

Na rede privada, a maioria das funções docentes é ocupada por especialistas 
(41%), seguida por mestres (40%) e doutores (19%).

GRÁFICO 32: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Centro-Oeste, na rede privada de ensino

3.2.4.   REGIÃO SUDESTE
A Região Sudeste mostra, em relação às Regiões Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste, uma proporção maior de funções com doutorado (29%) e mestrado 
(46%), mas menor de funções apenas com especialização (23%).
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GRÁFICO 33: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Sudeste

A distribuição dessas funções docentes por tipo de instituição varia conforme 
a rede seja pública ou privada. Na rede pública, há maioria de funções ocupa-
das por doutores (58%), seguida da proporção de mestres (26%), especialistas 
(9%) e graduados (7%).

GRÁFICO 34: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Sudeste, na rede pública de ensino

Na rede privada, a maior parte das funções é ocupada por mestres (48%), se-
guida da proporção de doutores (26%), especialistas (24%) e graduados (2%).
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GRÁFICO 35: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Sudeste, na rede privada de ensino

3.2.5.   REGIÃO SUL
Por fim, a Região Sul possui maioria de funções docentes com mestrado (53%), 
seguida da proporção de especialização (24%), doutorado (22%) e graduação (1%).

GRÁFICO 36: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Sul

As funções com mestrado compõem a maioria, seja a instituição pública, seja 
a instituição privada. Na rede pública, há mais funções com mestrado (43%) e 
especialização (27%).
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GRÁFICO 37: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Sul, na rede pública de ensino

Na rede privada há, da mesma forma, mais funções com mestrado (56%) e 
especialização (23%).

GRÁFICO 38: Funções docentes e titulação – distribuição na Região Sul, na rede privada de ensino

3.2.6.   OUTRAS INFORMAÇÕES
Comparação dos perfis regionais
O Gráfico 39 apresenta uma comparação preliminar do perfil de cada região. 
Apesar de as funções docentes com mestrado prevalecerem em todas as re-
giões, nota-se que, nas Regiões Sul e Sudeste, a diferença entre as proporções 
de mestrado e especialização é maior que nas Regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste. A Região Sudeste destaca-se das demais e do perfil nacional por ter 
mais funções docentes com doutorado que funções com especialização.
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GRÁFICO 39: Funções docentes e titulação – comparação dos dados regionais

Também é possível comparar o perfil das instituições das redes públicas de 
cada região (Gráfico 40). Verifica-se que as Regiões Sudeste e Centro-Oeste, 
de um lado, e as Regiões Norte e Nordeste, de outro lado, possuem padrões 
semelhantes de distribuição de funções docentes por titulação. Não obstante, 
salta aos olhos a discrepância da Região Sudeste em relação às demais, quanto 
à proporção de funções com doutorado.

GRÁFICO 40: Funções docentes e titulação – comparação dos dados regionais, na rede pública de ensino

Como mostra o Gráfico 41, as instituições privadas apresentam em todas as 
regiões predomínio de funções docentes com mestrado. Porém, a diferença 
entre mestrado e especialização é consideravelmente maior nas Regiões Sul e 
Sudeste do que nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde há equi-
líbrio entre essas proporções. Novamente, o Sudeste destaca-se por ter mais 
funções com doutorado do que funções com especialização.
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GRÁFICO 41: Funções docentes e titulação – comparação dos dados regionais, na rede privada de ensino

Comparação do perfil dos cursos jurídicos com o perfil geral
Finalmente, as tabelas a seguir situam os dados sobre o curso de Direito no qua-
dro geral do Censo Nacional da Educação Superior de 2012, que engloba todas 
as instituições e todos os cursos. Para fins de concisão, as categorias “graduação” 
e “especialização” foram consideradas em conjunto como “até especialização”.

Na Tabela 6, são confrontadas as proporções de funções docentes por titula-
ção para todos os cursos e apenas para os cursos de Direito, por região brasileira.

TABELA 6: Funções docentes e titulação – comparação com os cursos superiores em geral
DOUTORADO MESTRADO ATÉ ESPECIALIZAÇÃO

Geral Direito Geral Direito Geral Direito

Região Norte 24 % 17 % 42 % 41 % 34 % 42 %

Região Nordeste 38 % 20 % 37 % 40 % 25 % 40 %

Região Centro-Oeste 41 % 22 % 34 % 39 % 25 % 39 %

Região Sudeste 43 % 30 % 36 % 45 % 21 % 25 %

Região Sul 37 % 22 % 43 % 53 % 20 % 25 %

Brasil 40 % 25 % 37 % 45 % 23 % 30 %

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).

Verifica-se que nos cursos de Direito em todas as regiões há menor proporção 
de funções docentes com doutorado, mesmo naquelas regiões com maior nú-
mero de Programas de Pós-Graduação. Por outro lado, em todas as regiões, a 
proporção de funções docentes com mestrado e até especialização nos cursos 
de Direito é maior ou se aproxima da proporção das funções docentes com a 
mesma titulação nos cursos em geral. 

Na Tabela 7, comparam-se os dados das instituições públicas. Verifica-se que 
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quase todas as regiões, com exceção da Região Norte, repetem o padrão na-
cional: menor proporção de docentes doutores nos cursos jurídicos do que nos 
cursos em geral e maior proporção de docentes com mestrado e até especiali-
zação. Na rede pública da Região Norte, mesmo as funções docentes com mes-
trado são menos frequentes nos cursos de Direito do que nos cursos em geral. 
Isso resulta numa maior concentração de docentes titulados até a especialização.

TABELA 7: Funções docentes e titulação – Comparação com os cursos superiores em geral, na rede 

pública de ensino
DOUTORADO MESTRADO ATÉ ESPECIALIZAÇÃO

Geral Direito Geral Direito Geral Direito

Região Norte 30 % 16 % 42 % 40 % 28 % 44 %

Região Nordeste 49 % 28 % 31 % 38 % 20 % 34 %

Região Centro-Oeste 58 % 36 % 25 % 32 % 17 % 32 %

Região Sudeste 72 % 59 % 20 % 26 % 8 % 15 %

Região Sul 52 % 26 % 33 % 43 % 15 % 31 %

Brasil 58 % 35 % 27 % 36 % 15 % 29 %

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).

A Tabela 8 indica que a situação das instituições de ensino superior privadas 
é diversa. A diferença entre os dados gerais e os dados do curso de Direito, 
quando existente, é menos acentuada, atingindo até 6 pontos percentuais. A 
rede privada da Região Norte destaca-se por ter a mesma proporção, nos cur-
sos em geral e nos cursos jurídicos, de docentes de cada titulação. O mesmo 
pode ser dito dos docentes doutores na rede privada da Região Nordeste. 
Verifica-se, ainda, que os cursos jurídicos no Sudeste e no Sul possuem maior 
proporção de mestres que os cursos em geral, enquanto o mesmo ocorre com 
docentes com até especialização no Nordeste e no Centro-Oeste.

TABELA 8: Funções docentes e titulação – Comparação com os cursos superiores em geral, na rede 

privada de ensino
DOUTORADO MESTRADO ATÉ ESPECIALIZAÇÃO

Geral Direito Geral Direito Geral Direito

Região Norte 17 % 17 % 42 % 42 % 41 % 41 %

Região Nordeste 18 % 18 % 47 % 41 % 35 % 41 %

Região Centro-Oeste 19 % 18 % 44 % 41 % 37 % 41 %

Região Sudeste 26 % 27 % 45 % 48 % 29 % 25 %

Região Sul 23 % 20 % 52 % 56 % 25 % 24 %

Brasil 24 % 22 % 46 % 47 % 30 % 31 %

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).
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3.3.   GÊNERO

38% das funções docentes são preenchidas por docentes do gênero feminino 
e 62%, por docentes do gênero masculino.

GRÁFICO 42: Funções docentes e gênero – distribuição nacional

Quanto às funções docentes da rede pública, 36% são de docentes do gênero 
feminino e 64%, do gênero masculino.

GRÁFICO 43: Funções docentes e gênero – distribuição nacional, na rede pública de ensino

Já nas instituições privadas, há maior proporção de funções docentes do gêne-
ro feminino (39%) em relação à rede pública.
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GRÁFICO 44: Funções docentes e gênero – distribuição nacional, na rede privada de ensino

3.3.1.   REGIÃO NORTE
A Região Norte conta com 39% de docentes do gênero feminino e 61% de 
docentes do gênero masculino.

GRÁFICO 45: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Norte

Tanto na rede pública quanto na rede privada, a maioria é de docentes do gê-
nero masculino (64% na rede pública e 61% na rede privada).

GRÁFICO 46: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Norte, na rede pública de ensino
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GRÁFICO 47: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Norte, na rede privada de ensino

3.3.2.   REGIÃO NORDESTE
Na Região Nordeste, há 39% de docentes do gênero feminino e 61% de do-
centes do gênero masculino.

GRÁFICO 48: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Nordeste

De maneira semelhante às médias regional e nacional, os docentes do gênero mas-
culino predominam tanto na rede pública (65%) quanto na rede privada (60%).

GRÁFICO 49: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Nordeste, na rede pública de ensino



Relatório do Observatório do Ensino do Direito | Vol. 1 N. 1 | 2013 51

GRÁFICO 50: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Nordeste, na rede privada de ensino

3.3.3.   REGIÃO CENTRO-OESTE
A Região Centro-Oeste não difere significativamente das apresentadas ante-
riormente. Ela conta com 39% de docentes do gênero feminino e 61% de 
docentes do gênero masculino.

GRÁFICO 51: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Centro-Oeste

Na rede pública, há 37% de docentes do gênero feminino e 63% do gênero 
masculino. A proporção de docentes do gênero feminino é maior na rede pri-
vada (40%).

GRÁFICO 52: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Centro-Oeste, na rede pública de ensino
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GRÁFICO 53: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Centro-Oeste, na rede privada de ensino

3.3.4.   REGIÃO SUDESTE
A Região Sudeste possuiu realidade similar, com 37% de docentes do gênero 
feminino e 63% de docentes do gênero masculino.

GRÁFICO 54: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Sudeste

Na rede pública, 33% das funções docentes são do gênero feminino e 67%, 
do gênero masculino. Já na rede privada, é maior a proporção de docentes do 
gênero feminino (37%).

GRÁFICO 55: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Sudeste, na rede pública de ensino
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GRÁFICO 56: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Sudeste, na rede privada de ensino

3.3.5.   REGIÃO SUL
Finalmente, a Região Sul conta com a maior proporção de docentes do gênero 
feminino (41%), mas não difere do cenário de maioria absoluta de docentes do 
gênero masculino (59%).

GRÁFICO 57: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Sul

A distribuição desses docentes por tipo de instituição foi semelhante para a 
rede pública e para a rede privada, estando as docentes do gênero feminino 
em minoria em ambos os casos (40% na pública e 41% na privada).

GRÁFICO 58: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Sul, na rede pública de ensino
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GRÁFICO 59: Funções docentes e gênero – distribuição na Região Sul, na rede privada de ensino

3.3.6.   OUTRAS INFORMAÇÕES
Comparação dos perfis regionais
Os dados regionais permitem observar que houve pouco desvio da média na-
cional nas regiões do país - em todas elas, a proporção das docentes não supe-
rou 41%. Veja-se o Gráfico 60:

GRÁFICO 60: Funções docentes e gênero – comparação dos dados regionais

O Gráfico 61 mostra que a proporção de docentes do gênero feminino nas IES 
públicas manteve-se entre 33% e 40%.
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GRÁFICO 61: Funções docentes e gênero – comparação dos dados regionais, na rede pública de ensino

O Gráfico 62 mostra que, nas IES privadas, a proporção de docentes do gêne-
ro feminino tem variação menor, entre 37% e 41%.

GRÁFICO 62: Funções docentes e gênero – comparação dos dados regionais, na rede privada de ensino

Comparação do perfil dos cursos jurídicos com o perfil geral
A Tabela 9 mostra as proporções de funções docentes por gênero para todos 
os cursos e apenas para os cursos de Direito. Nota-se que, em todas as regiões 
brasileiras e no país como um todo, as funções docentes do gênero masculino 
preponderam. Além disso, a diferença entre gêneros é mais acentuada nos 
cursos de Direito do que nos cursos em geral.
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TABELA 9: Funções docentes e gênero – comparação com os cursos superiores em geral

FEMININO MASCULINO

Geral Direito Geral Direito

Região Norte 46 % 39 % 54 % 61 %

Região Nordeste 46 % 39 % 54 % 61 %

Região Centro-Oeste 46 % 39 % 54 % 61 %

Região Sudeste 43 % 37 % 57 % 63 %

Região Sul 46 % 41 % 54 % 59 %

Brasil 44 % 39 % 56 % 61 %

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).

As Tabelas 10 e 11 mostram comparação similar à da Tabela 9, mas restrita às 
instituições públicas e privadas, respectivamente. Em ambos os tipos de insti-
tuição, o cenário não difere significativamente daquele mostrado na Tabela 9. 
As funções preenchidas por docentes do gênero masculino predominam em 
todas as regiões e no âmbito nacional, tanto na rede pública quanto na rede 
privada, sendo que os cursos de Direito apresentam maior discrepância entre 
gêneros do que o cenário geral de cursos.

TABELA 10: Funções docentes e gênero – Comparação com os cursos superiores em geral, na rede 

pública de ensino

FEMININO - IES PÚBLICAS MASCULINO - IES PÚBLICAS

Geral Direito Geral Direito

Região Norte 46 % 36% 54 % 64%

Região Nordeste 45 % 35% 55 % 65%

Região Centro-Oeste 47 % 37% 53 % 63%

Região Sudeste 42 % 33% 58 % 67%

Região Sul 45 % 40% 55 % 60%

Brasil 44% 36% 56 % 64%

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).
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3.4.   COR DA PELE / RAÇA

O INEP divulgou, em 2012, dois tipos de dados sobre cor da pele/raça dos 
docentes. O primeiro tipo consiste no número de funções docentes para as 
quais não foram obtidas informações, por diversas razões que não precisam 
ser exploradas neste relatório. O segundo tipo consiste no número de funções 
docentes para as quais há informações, que podiam ser, por sua vez, de outros 
dois tipos: declaração de cor da pele ou não-declaração. Isto é, os docentes 
poderiam optar por não declarar uma cor – novamente, por razões que não 
cabe explorar neste momento. 

Feita essa ressalva, segundo os dados do INEP, há informações sobre cor da pele 
para 34.457 (84%) das 40.863 funções docentes em cursos de direito, no país. 

Especificamente para o grupo de informantes, o Gráfico 63 mostra a quan-
tidade e a proporção de funções docentes ocupadas por docentes que decla-
raram e por docentes que não declararam sua cor. Observa-se que 22% das 
funções são ocupadas por docentes que optaram por não declarar sua cor.

GRÁFICO 63: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes 

Se forem consideradas apenas as funções docentes nas quais houve declaração 
de cor de pele (78%), a maioria absoluta é de brancos (78%), seguida de par-
dos (20%) e pretos (2%).



Relatório do Observatório do Ensino do Direito | Vol. 1 N. 1 | 2013 58

GRÁFICO 64: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes

Na rede pública de ensino, há informações sobre 5.003 (70%) das 7.160 fun-
ções docentes. O Gráfico 65 mostra que a proporção de não declarantes foi 
maior que a média nacional (31% contra 22%).

GRÁFICO 65: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede pública de ensino

O Gráfico 66 restringe o retrato apenas aos autodeclarantes: 81% das funções 
foram ocupadas por docentes de cor branca, 16% por docentes de cor parda, 
2% por docentes de cor preta e 1% por docentes de cor amarela.
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GRÁFICO 66: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede pública de ensino

O perfil da rede privada difere significativamente do perfil da rede pública no 
tocante aos informantes e aos autodeclarantes. Há informações sobre 29.454 
(87%) das 33.703 funções docentes. A proporção de não declarantes, dentre 
aqueles que prestaram informações, foi de 20%, menor que a média nacional 
(22%). Veja-se o Gráfico 67: 

GRÁFICO 67: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede privada de ensino

O Gráfico 68 restringe o retrato aos autodeclarantes, que, em linhas gerais, 
não difere da distribuição observada na rede pública: 77% das funções foram 
ocupadas por docentes brancos, 20% por pardos e 2% por pretos.
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GRÁFICO 68: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede privada de ensino

3.4.1.   REGIÃO NORTE
Há informações sobre 2.022 (94%) das 2.147 funções docentes dos cursos 
jurídicos da Região Norte.  

Dentre essas funções informadas, 27% dos docentes não declararam sua 
cor, 37% eram brancos e 33% pardos. Se restrito apenas aos que declararam 
cor, o retrato revela maioria de brancos (50%) e pardos (45%), como mostra 
o Gráfico 70.  

GRÁFICO 69: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

Região Norte
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GRÁFICO 70: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na Região Norte

Os dados sobre cor da pele/raça por tipo de instituição são diferentes. Na rede 
pública de ensino, há informações sobre 403 (87%) das 465 funções docentes. 
Dentre elas, a maior parte dos docentes não declarou cor (52%). Nas rema-
nescentes (veja-se o Gráfico 72), a maioria absoluta foi de docentes brancos 
(60%), seguida de pardos (33%).

GRÁFICO 71: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede pública de ensino, na Região Norte
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GRÁFICO 72: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede pública de 

ensino, na Região Norte
 

Na rede privada de ensino, há informações sobre 1.619 (96%) das 1.682 fun-
ções docentes. Dentre essas funções, 20% optaram por não declarar sua cor. 
Nas remanescentes (Gráfico 74), houve quase igualdade entre a proporção de 
docentes brancos (49%) e pardos (47%). 

GRÁFICO 73: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede privada de ensino, na Região Norte
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GRÁFICO 74: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede privada de 

ensino, na Região Norte
 

3.4.2.   REGIÃO NORDESTE
Há informações sobre 6.734 (82%) das 8.221 funções docentes dos cursos 
jurídicos da Região Nordeste.

Dentre essas funções informadas, 34% dos docentes não declararam sua cor. 
Se restrito apenas aos que declararam cor, o retrato revela maioria de pardos 
(51%) e brancos (46%), como mostra o Gráfico 76.

GRÁFICO 75: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

Região Nordeste
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GRÁFICO 76: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na Região Nordeste
 

Na rede pública de ensino, há informações sobre 1.400 (69%) das 2.039 fun-
ções docentes. Dentre elas, quase metade dos docentes não declarou cor 
(47%). Nas remanescentes, a maioria absoluta foi de docentes pardos (53%), 
seguida de brancos (40%) e pretos (5%), como mostra o Gráfico 78.

GRÁFICO 77: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede pública de ensino, na Região Nordeste
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GRÁFICO 78: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede pública de 

ensino, na Região Nordeste
 

Na rede privada de ensino, há informações sobre 5.334 (86%) das 6.182 fun-
ções docentes. 18% dos informantes optaram por não declarar sua cor. Dentre 
os declarantes (Gráfico 80), houve maioria de docentes pardos (50%) e bran-
cos (47%).

GRÁFICO 79: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede privada de ensino, na Região Nordeste
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GRÁFICO 80: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede privada de 

ensino, na Região Nordeste
 

3.4.3.   REGIÃO CENTRO-OESTE
Há informações sobre 3.271 (75%) das 4.363 funções docentes dos cursos 
jurídicos da Região Centro-Oeste.

Dentre essas funções informadas, 26% dos docentes não declararam sua cor. 
Se restrito apenas aos que declararam cor, o retrato revela maioria de brancos 
(64%) e pardos (33%), como mostra o Gráfico 82.

GRÁFICO 81: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

Região Centro-Oeste
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GRÁFICO 82: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na Região Centro-Oeste
 

Na rede pública de ensino, há informações sobre 286 (37%) das 767 funções 
docentes19. Dentre elas, grande parte dos docentes declarou cor (90%). A 
maioria absoluta foi de docentes brancos (83%), seguida de pardos (15%), 
como mostra o Gráfico 84.

GRÁFICO 83: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede pública de ensino, na Região Centro-Oeste

19. Frise-se que o número de 
não informantes nas instituições 

públicas da Região Centro-Oeste é 
superior à metade do número de 
funções docentes. Assim, deve-se 
olhar com maior cautela os dados 

apresentados sobre cor ou raça dos 
docentes nessas instituições.
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GRÁFICO 84: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede pública de 

ensino, na Região Centro-Oeste
 

Na rede privada de ensino, há informações sobre 2.985 (83%) das 3.596 fun-
ções docentes. 27% dos informantes optaram por não declarar sua cor. Dentre 
os declarantes (Gráfico 86), há maioria absoluta de docentes brancos (62%), 
seguida de pardos (35%).

GRÁFICO 85: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede privada de ensino, na Região Centro-Oeste
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GRÁFICO 86: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede privada de 

ensino, na Região Centro-Oeste
 

3.4.4.   REGIÃO SUDESTE
Há informações sobre 14.806 (84%) das 17.560 funções docentes dos cursos 
jurídicos da Região Sudeste.

Dentre essas funções informadas, 23% dos docentes não declararam sua cor. 
Se restrito apenas aos que declararam cor, o retrato revela majoritariamente 
brancos (88%), seguidos de pardos (10%) e pretos (2%), como mostra o Grá-
fico 88.

GRÁFICO 87: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

Região Sudeste
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GRÁFICO 88: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na Região Sudeste

Na rede pública de ensino, há informações sobre 1080 (62%) das 1.731 fun-
ções docentes. Dentre elas, a maioria dos docentes declarou sua cor (76%). 
Quase a totalidade das declarações foi de docentes brancos (93%).

GRÁFICO 89: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede pública de ensino, na Região Sudeste
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GRÁFICO 90: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede pública de 

ensino, na Região Sudeste
 

Na rede privada de ensino, há informações sobre 13.726 (87%) das 15.829 
funções docentes. 22% dos informantes optaram por não declarar sua cor. 
Dentre os declarantes (Gráfico 92), há maioria absoluta de docentes que se 
declararam brancos (88%), seguida de pardos (10%).

GRÁFICO 91:  Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede privada de ensino, na Região Sudeste
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GRÁFICO 92: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede privada de 

ensino, na Região Sudeste
 

3.4.5.   REGIÃO SUL
Há informações sobre 7.624 (89%) das 8.572 funções docentes dos cursos 
jurídicos da Região Sul.

Dentre essas funções informadas, 15% dos docentes não declararam sua cor. 
Se restrito apenas aos que declararam cor, o retrato revela que quase a totali-
dade se identifica como branco (97%). Veja-se o Gráfico 94.

GRÁFICO 93: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

Região Sul
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GRÁFICO 94: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na Região Sul
 

Na rede pública de ensino, há informações sobre 1.834 (85%) das 2.158 fun-
ções docentes. Dentre elas, a maioria dos docentes declarou sua cor (79%). 
Praticamente todas as declarações foram de docentes brancos (98%).

GRÁFICO 95: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede pública de ensino, na Região Sul
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GRÁFICO 96: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede pública de 

ensino, na Região Sul
 

Na rede privada de ensino, há informações sobre 5.790 (90%) das 6.414 fun-
ções docentes. 13% dos informantes optaram por não declarar sua cor. Dentre 
os declarantes, quase a totalidade dos docentes se declara branca (97%).

GRÁFICO 97: Funções docentes e cor da pele – distribuição de declarantes e não-declarantes, na 

rede privada de ensino, na Região Sul
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GRÁFICO 98: Funções docentes e cor de pele – distribuição dos declarantes, na rede privada de 

ensino, na Região Sul

3.4.6.   OUTRAS INFORMAÇÕES
Comparação dos perfis regionais
O Gráfico 99 compara as proporções de informantes e não informantes por 
região. Observa-se que a falta de informações sobre cor da pele dos docentes 
é maior nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste (18% e 25%, respectivamente). 
Ao contrário, a Região Norte consegue ter o retrato mais completo das infor-
mações (94%).

GRÁFICO 99: Funções docentes e cor da pele – comparação dos dados regionais sobre percentual 

de informações

Restringindo a comparação apenas aos dados informados, o Gráfico 100 
compara o percentual de funções com docentes que declararam e docentes 
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que não declararam sua cor. A Região Norte tem a maior proporção de fun-
ções preenchidas por docentes que não declararam sua cor. Observa-se, ainda, 
que as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam maiores propor-
ções de pardos em relação às Regiões Sul e Sudeste.

 GRÁFICO 100: Funções docentes e cor da pele – comparação dos dados regionais sobre declarantes 

e não-declarantes

Finalmente, o Gráfico 102 faz a mesma comparação, mas distinguindo os tipos 
de rede de ensino. Em todas as regiões, verifica-se maior proporção de pardos 
nas IES privadas do que nas IES públicas. Nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, 
os brancos figuram com maior frequência na rede pública, sendo que na Região 
Centro-Oeste a diferença entre brancos na rede pública e na rede privada é 
mais acentuada, e a proporção de não declarantes é maior. Já nas Regiões Nor-
te, Nordeste e Sul, a proporção de brancos é maior na rede privada. 

Nota-se que, nos cursos da rede pública das regiões Norte e Nordeste, a 
proporção de não declarantes encontra-se próxima ou acima da metade do 
total de informantes. Os cursos da rede pública da Região Centro-Oeste e da 
rede privada da Região Sul são os que apresentam menor proporção de não 
declarantes e maior proporção de brancos.
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GRÁFICO 101: Funções docentes e cor da pele – comparação dos dados regionais sobre declarantes 

e não-declarantes, por rede de ensino

Comparação do perfil dos cursos jurídicos com o perfil geral
É possível notar que, em todas as regiões e no âmbito nacional, a proporção de 
docentes brancos é maior nos cursos em Direito do que nos cursos em geral, 
como mostra a Tabela 11. Quanto aos docentes de cor parda, as proporções 
dos cursos em geral e dos jurídicos são equivalentes nas Regiões Sudeste e 
Sul. Por outro lado, nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, docentes 
pardos aparecem com mais frequência nos cursos de Direito do que nos cur-
sos em geral. Outras categorias de cor ou raça, inclusive a não declaração, são 
menos frequentes nos cursos jurídicos. 

TABELA 11: Funções docentes e cor da pele – comparação com os cursos superiores em geral

NÃO DECLARADA BRANCA PARDA OUTRAS

Geral Direito Geral Direito Geral Direito Geral Direito

Região Norte 36 % 27 % 29 % 37 % 31 % 33 % 4 % 3 %

Região Nordeste 33 % 24 % 31 % 35 % 32 % 39 % 4 % 2 %

Região Centro-O-

este
28 % 26 % 47 % 47 % 22 % 25 % 3 % 2 %

Região Sudeste 29 % 22 % 62 % 68 % 7 % 7 % 2 % 1 %

Região Sul 22 % 15 % 74 % 83 % 2 % 2 % 2 % 0 %

Brasil 28 % 22 % 56 % 61 % 13 % 15 % 3 % 1 %

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).
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Na rede pública de ensino, conforme a Tabela 12, o cenário é ligeiramente di-
verso daquele apresentado na Tabela 11. Cabe destacar as seguintes diferenças: 
na Região Norte, o percentual de não declarantes é maior nos cursos jurídicos 
que nos cursos em geral; na Região Nordeste, a proporção de brancos é me-
nor nos cursos de Direito; e o Nordeste é a única região na qual os docentes 
pardos são mais frequentes nos cursos de Direito.

TABELA 12: Funções docentes e cor da pele – comparação com os cursos superiores em geral, na 

rede pública de ensino

NÃO DECLARADA BRANCA PARDA OUTRAS

Geral Direito Geral Direito Geral Direito Geral Direito

Região Norte 46 % 52 % 25 % 29 % 25 % 16 % 4 % 3 %

Região Nordeste 48 % 47 % 25 % 21 % 22 % 29 % 5 % 4 %

Região Centro-Oeste 26 % 10 % 54 % 76 % 15 % 13 % 5 % 2 %

Região Sudeste 30 % 24 % 62 % 71 % 5 % 4 % 3 % 1 %

Região Sul 34 % 21 % 62 % 77 % 2 % 1 % 2 % 1 %

Brasil 36 % 31 % 50 % 56 % 11 % 11 % 3 % 2 %

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).

Na rede privada (Tabela 13), aparecem as seguintes divergências quanto ao ce-
nário apresentado na Tabela 11: os cursos jurídicos das Regiões Norte, Centro-
-Oeste e Sudeste possuem maior proporção de pardos em relação aos cursos 
em geral, e na Região Nordeste os não declarantes são mais frequentes nos 
cursos de Direito do que nos cursos em geral.

TABELA 13: Funções docentes e cor da pele – comparação com os cursos superiores em geral, na 

rede privada de ensino

NÃO DECLARADA BRANCA PARDA OUTRAS

Geral Direito Geral Direito Geral Direito Geral Direito

Região Norte 26 % 20 % 34 % 39 % 37 % 38 % 3 % 3 %

Região Nordeste 17 % 18 % 37 % 38 % 44 % 41 % 2 % 2 %

Região Centro-Oeste 29 % 28 % 43 % 45 % 25 % 26 % 3 % 2 %

Região Sudeste 28 % 22 % 63 % 68 % 7 % 8 % 2 % 1 %

Região Sul 13 % 13 % 84 % 84 % 2 % 2 % 1 % 1 %

Brasil 23 % 20 % 60 % 62 % 14 % 16 % 3 % 1 %

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).
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3.5.   REGIME DE TRABALHO

Em relação ao regime de trabalho, 6% das funções docentes são em tempo 
integral com dedicação exclusiva, 28% em tempo integral sem dedicação exclu-
siva, 34% em regime parcial e 32% são horistas.

GRÁFICO 102: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição nacional

Nas instituições públicas de ensino superior, há maior proporção de funções 
docentes em regime integral, com ou sem exclusividade (30% e 32%, respecti-
vamente), seguida de funções em regime parcial (27%) e horistas (11%).

GRÁFICO 103: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição nacional, na rede pública de ensino

Nas instituições privadas de ensino superior, o retrato foi invertido. Há maior 
proporção de funções docentes em regime horista (36%), seguida de funções 
em regime parcial (35%), integral sem exclusividade (27%) e integral com ex-
clusividade (2%).
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GRÁFICO 104: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição nacional, na rede privada de ensino

3.5.1.   REGIÃO NORTE
Na Região Norte há mais funções docentes em regime parcial (39%), seguidas 
de funções em regime integral sem dedicação exclusiva (29%), horistas (23%) 
e em regime integral com dedicação exclusiva (9%).

GRÁFICO 105 Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Norte

Na rede pública de ensino, há mais funções em tempo integral e sem exclusivi-
dade (35%), seguidas de funções em tempo integral com exclusividade (33%), 
em regime parcial (27%) e em regime de horas (5%).
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GRÁFICO 106: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Norte, na rede 

pública de ensino

Na rede privada, há mais funções em regime parcial de trabalho (42%) e horis-
tas (29%) do que funções em regime integral, com ou sem dedicação exclusiva.

GRÁFICO 107: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Norte, na rede 

privada de ensino
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3.5.2.   REGIÃO NORDESTE
Na Região Nordeste, predominam as funções docentes em regime parcial 
(37%), seguidas de funções horistas (28%), em dedicação integral sem exclusi-
vidade (26%) e em dedicação integral com exclusividade (9%).

GRÁFICO 108: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Nordeste

As funções docentes em tempo parcial prevalecem tanto na rede pública quan-
to na rede privada (35% e 38%, respectivamente). Já as funções docentes ho-
ristas são minoria na rede pública, mas aparecem em segundo lugar na rede 
privada (3% contra 37%).

GRÁFICO 109: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Nordeste, na rede 

pública de ensino
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GRÁFICO 110: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Nordeste, na rede 

privada de ensino

3.5.3.   REGIÃO CENTRO-OESTE
A Região Centro-Oeste apresentou realidade semelhante às duas regiões an-
teriores, no que tange ao predomínio de funções docentes em regime parcial 
(36%). Em seguida estão as funções horistas (32%), as funções em tempo inte-
gral sem exclusividade (23%) e com exclusividade (9%). 

GRÁFICO 111: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Centro-Oeste

Em relação à rede pública de ensino, predominam funções docentes em tempo 
integral e regime de dedicação exclusiva (38%). O segundo maior grupo é o 
de funções em tempo parcial (29%). Já na rede privada, a maioria é de funções 
docentes horistas (38%).
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GRÁFICO 112: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Centro-Oeste, na 

rede pública de ensino

GRÁFICO 113: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Centro-Oeste, na 

rede privada de ensino
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3.5.4.   REGIÃO SUDESTE
A Região Sudeste conta com maior concentração de funções docentes horistas 
(34%), seguidas de funções em regime parcial (31%) e em tempo integral sem 
exclusividade (30%).

GRÁFICO 114: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Sudeste

A distribuição dessas funções docentes por tipo de instituição é invertida, 
como demonstram os dois gráficos de números absolutos a seguir (Gráfico 
116 e Gráfico 117). Na rede pública, predominam funções em tempo integral 
e regime de dedicação exclusiva (39%), enquanto na rede privada os horistas 
são maioria (37%).

GRÁFICO 115: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Sudeste, na rede 

pública de ensino
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GRÁFICO 116: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Sudeste, na rede 

privada de ensino

3.5.5.   REGIÃO SUL
Por fim, na Região Sul, há maioria de funções docentes em regime parcial (35%), 
enquanto 31% são horistas, 29% com dedicação integral e sem exclusividade e 
5% com dedicação integral e exclusividade.

GRÁFICO 117: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Sul

Na rede pública, há maior concentração de funções em tempo integral sem 
dedicação exclusiva (36%), e equilíbrio entre vínculos horistas e em regime 
parcial (23% para cada). Na rede privada, prevalecem as funções em regime 
parcial (39%).
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GRÁFICO 118: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Sul, na rede pública 

de ensino

GRÁFICO 119: Funções docentes e regime de trabalho – distribuição na Região Sul, na rede privada 

de ensino

3.5.6.   OUTRAS INFORMAÇÕES
Comparação dos perfis regionais
O Gráfico 120 demonstra que os perfis das regiões brasileiras são semelhantes 
quanto ao regime de trabalho. Com exceção da Região Sudeste, onde predo-
minam os docentes horistas, as regiões possuem maioria de funções docentes 
em regime parcial. Nas Regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul, os horistas 
aparecem em segundo lugar; já na Região Norte, essa posição é ocupada pelas 
funções docentes em tempo integral sem exclusividade.



Relatório do Observatório do Ensino do Direito | Vol. 1 N. 1 | 2013 88

GRÁFICO 120: Funções docentes e regime de trabalho – comparação dos dados regionais

Os gráficos a seguir mostram perfis distintos conforme a rede de ensino seja 
pública ou privada. Nas instituições de ensino da rede pública (Gráfico 122), 
os professores em regime integral com dedicação exclusiva predominam nas 
Regiões Centro-Oeste e Sudeste. Na Região Sul, destacam-se os docentes em 
regime integral sem exclusividade. No Norte e no Nordeste, há maior aproxi-
mação entre as proporções de docentes em tempo integral e parcial.

GRÁFICO 121: Funções docentes e gênero – comparação dos dados regionais, na rede pública de ensino

Nas instituições de ensino da rede privada, as Regiões Norte e Sul possuem 
perfis semelhantes, com maioria de docentes em regime parcial. Nordeste e 
Centro-Oeste mostram proporções aproximadas de docentes em regime par-
cial e horistas. Já o Sudeste apresenta maioria de horistas (Gráfico 123).
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GRÁFICO 122: Funções docentes e regime de trabalho – comparação dos dados regionais, na rede 

privada de ensino

Comparação do perfil dos cursos jurídicos com o perfil geral
A Tabela 12 compara os dados gerais sobre o curso de Direito com o quadro 
geral do Censo da Educação Superior de 2012. Para fins de concisão, tratamos 
os dois regimes de dedicação integral sob uma única rubrica, “tempo integral”.

TABELA 12: Funções docentes e regime de trabalho – comparação com os cursos superiores em geral

TEMPO INTEGRAL TEMPO PARCIAL HORISTA

Geral Direito Geral Direito Geral Direito

Região Norte 61 % 38 % 22 % 39 % 17 % 23 %

Região Nordeste 64 % 34 % 22 % 37 % 13 % 28 %

Região Centro-Oeste 60 % 32 % 24 % 36 % 16 % 32 %

Região Sudeste 52 % 35 % 23 % 31 % 25 % 34 %

Região Sul 54 % 34 % 24 % 35 % 22 % 31 %

Brasil 56 % 34 % 23 % 34 % 21 % 32 %

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).

Verifica-se que em todas as regiões, os cursos em geral possuem maior pro-
porção de funções docentes em regime integral do que os cursos jurídicos; 
consequentemente, apresentam menor proporção de docentes em regime de 
tempo parcial e horista.

Detalhando essas informações, as tabelas a seguir discriminam as proporções 
de funções docentes por regime de trabalho para todos os cursos e apenas para 
os cursos de Direito, para instituições públicas (Tabela 13) e privadas (Tabela 14).
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TABELA 13: Funções docentes e regime de trabalho – comparação com os cursos superiores em 

geral, na rede pública de ensino

TEMPO INTEGRAL TEMPO PARCIAL HORISTA

Geral Direito Geral Direito Geral Direito

Região Norte 89 % 68 % 6 % 27 % 5 % 5 %

Região Nordeste 86 % 62 % 12 % 35 % 2 % 3 %

Região Centro-Oeste 85 % 64 % 13 % 29 % 2 % 7 %

Região Sudeste 86 % 69 % 8 % 22 % 6 % 9 %

Região Sul 82 % 54 % 10 % 23 % 8 % 23 %

Brasil 85 % 62 % 10 % 27 % 5 % 11 %

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).

TABELA 14: Funções docentes e regime de trabalho – comparação com os cursos superiores em 

geral, na rede privada de ensino

TEMPO INTEGRAL TEMPO PARCIAL HORISTA

Geral Direito Geral Direito Geral Direito

Região Norte 30 % 29 % 40 % 42 % 30 % 28 %

Região Nordeste 27 % 25 % 38 % 38 % 35 % 37 %

Região Centro-Oeste 30 % 25 % 36 % 37 % 34 % 38 %

Região Sudeste 32 % 31 % 31 % 31 % 37 % 37 %

Região Sul 30 % 27 % 37 % 39 % 33 % 34 %

Brasil 31 % 28 % 34 % 35 % 35 % 36 %

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Censo Nacional da Educação Superior de 2012 (INEP).

Nas instituições de ensino públicas em âmbito nacional, os cursos jurídicos 
apresentam quase o triplo de funções docentes em tempo parcial em relação 
aos cursos em geral. Isso se combina com uma diferença de 23 pontos percen-
tuais entre cursos em geral e cursos de Direito nas funções em tempo integral. 
Nas instituições de ensino privadas, a discrepância em relação aos dados gerais 
é menos acentuada. Verifica-se, por exemplo, quase a mesma proporção de 
funções docentes em tempo parcial. 
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Este anexo apresenta em linhas gerais o arcabouço regulatório em que se inse-
rem os cursos de educação superior no Brasil, no limite necessário para com-
preensão e reflexão sobre os dados obtidos a partir das informações do Censo 
Nacional da Educação Superior do INEP para o ano de 2010.

A Constituição Federal de 1988 estabelece as normas mais gerais de regula-
ção do ensino superior, com destaque para o art. 207, que trata da autonomia 
das universidades20, e para o art. 214, que determina a criação de um plano 
nacional de educação e lhe dá algumas diretrizes, principalmente a “melhoria 
da qualidade do ensino” (inciso III), a “formação para o trabalho” (inciso IV) e a 
“promoção humanística, científica e tecnológica do País” (inciso V).

O contexto regulatório do ensino superior é delineado por quatro normas 
principais. No plano legal, pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que 
fornece a disciplina jurídica da educação escolar no Brasil, e pela Lei nº 10.861, 
de 14 de abril de 2004, criadora do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior - SINAES, marco das atividades de avaliação, regulação e supervisão 
da educação superior.

Destaca-se o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que disciplina o exer-
cício das funções estatais de regulação, supervisão e avaliação das instituições 
de ensino superior e dos cursos superiores de graduação e sequenciais. Além 
disso, a Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007 instituiu 
o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de infor-
mações relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema 
federal de educação.

Muitas consolidações elaboradas no âmbito do Observatório do Ensino de 
Direito serão feitas com base nas características das instituições que oferecem 
os cursos, inclusive algumas que constam neste relatório. Em razão disso, é ne-
cessário apresentar as principais determinações normativas que se aplicam a elas.

Nesse sentido, um primeiro conceito a ser considerado para a análise deste 
relatório é o de mantença da instituição. De acordo com os itens 1.1 e 1.2 do 
Anexo à Portaria Normativa MEC nº 40/2007, mantenedora é a pessoa jurídica 
que provê os recursos necessários ao funcionamento da instituição; e a man-
tida, por outro lado, é a instituição de ensino superior que realiza a oferta da 
educação superior. Tal categorização é utilizada pela LDB para classificação das 
instituições educacionais quanto à sua categoria administrativa: públicas, assim 
entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 
Público; e privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado.

Fundado no conceito de mantença, as instituições educacionais são classifica-
das de acordo com sua categoria administrativa. A Portaria Normativa MEC nº 
40/2007 classifica as instituições educacionais públicas como federais, estaduais, 
distritais e municipais.

20. BRASIL, Constituição Federal, 
art. 207: “As universidades gozam 
de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial, e obedecerão ao princí-

pio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. § 1º É facultado 
às universidades admitir professores, 
técnicos e cientistas estrangeiros, na 
forma da lei. § 2º O disposto neste 

artigo aplica-se às instituições de 
pesquisa científica e tecnológica.”
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A LDB, por seu turno, classifica as instituições privadas, quanto à sua categoria 
administrativa, em: particulares em sentido estrito, aquelas que são instituídas e 
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que 
não apresentem as características dos incisos abaixo; comunitárias, aquelas que 
são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídi-
cas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua 
entidade mantenedora representantes da comunidade; confessionais, aquelas 
que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 
jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao 
disposto no inciso anterior; e filantrópicas, aquelas que são instituídas em ob-
servância aos requisitos previstos em lei própria.

Ainda com relação às instituições privadas, a Portaria Normativa MEC nº 
40/2007 as classifica quanto à sua aptidão para a obtenção de lucro. Nesse sen-
tido, as instituições privadas podem ser com fins lucrativos, quando mantidas por 
ente privado, com fins lucrativos; sem fins lucrativos não beneficentes, quando 
mantidas por ente privado, sem fins lucrativos; e, por fim, beneficentes, quando 
mantidas por ente privado, sem fins lucrativos, detentora de Certificado de 
Assistência Social, nos termos da legislação própria – podendo, neste caso, ser 
confessional ou comunitária.

É importante ressalvar que as consolidações constantes neste relatório 
apresentam a rede pública e a rede privada de forma homogênea, sem dis-
tingui-las nas categorias indicadas. Em relação à rede pública, os dados sobre 
categorias administrativas já estão sistematizados, mas não foram trabalhados 
neste primeiro momento. Em relação à rede privada, não há uma sistematiza-
ção quanto à categoria administração nem quanto à aptidão para obtenção de 
lucro. Contudo, é possível desenvolver uma pesquisa que o faça com base nos 
registros das instituições. 

As instituições de educação superior são classificadas, ainda, quanto à sua 
organização acadêmica. Nesse sentido, de acordo com a Portaria Normativa 
MEC nº 40/2007 as instituições podem ser classificadas como: faculdade, cate-
goria que inclui institutos e organizações equiparadas, nos termos do Decreto 
n° 5.773/2006; centro universitário, instituição dotada de autonomia para a cria-
ção de cursos e vagas na sede, está obrigado a manter um terço de mestres 
ou doutores e um quinto do corpo docente em tempo integral; universidade, 
instituição dotada de autonomia na sede, pode criar campus fora de sede no 
âmbito do Estado e está obrigada a manter um terço de mestres ou doutores 
e um terço do corpo docente em tempo integral; instituto federal de educação 
ciência e tecnologia, categoria que, para efeitos regulatórios, equipara-se a uni-
versidade tecnológica; e centro federal de educação tecnológica, categoria que, 
para efeitos regulatórios, equipara-se a centro universitário.

As universidades e os centros universitários ocupam papel central na con-
secução das metas e objetivos das políticas públicas para a educação superior 
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no país. De forma que além dos elementos descritos na definição dada pela 
Portaria Normativa MEC nº 40/2007, as instituições de educação superior que 
desejarem o credenciamento como universidades ou centros universitários de-
vem observar uma série de requisitos.

Quanto aos centros universitários, de acordo com a Resolução CNE/CES nº 
1, de 1 de janeiro de 2010, as faculdades que desejarem obter o credenciamen-
to devem observar alguns requisitos como: mínimo de 20% do corpo docente 
contratado em regime de tempo integral; mínimo de 33% (trinta e três por 
cento) do corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou douto-
rado; mínimo de 8 (oito) cursos de graduação reconhecidos e com conceito 
satisfatório obtido na avaliação realizada pelo Ministério da Educação; plano 
de desenvolvimento institucional e proposta de estatuto compatíveis com a 
solicitação de transformação em Centro Universitário; programa de extensão 
institucionalizado nas áreas do conhecimento abrangidas por seus cursos de 
graduação; não ter firmado, nos últimos 3 (três) anos, termo de saneamento 
de deficiências ou protocolo de compromisso com o Ministério da Educação, 
relativamente à própria Instituição ou qualquer de seus cursos; dentre outros.

Quanto às universidades, de acordo com a Resolução CNE/CES nº 3, de 
14 de outubro de 2010, as instituições de educação superior que desejarem 
obter o credenciamento devem observar alguns requisitos como: um terço do 
corpo docente, com titulação de mestrado ou doutorado, conforme o inciso 
II do artigo 52 da Lei nº 9.394/1996; um terço do corpo docente em regime 
de tempo integral, conforme o inciso III do artigo 52 da Lei nº 9.394/1996 e 
parágrafo único do artigo 69 do Decreto nº 5.773/2006; conceito Institucional 
- CI igual ou superior a 4 na última Avaliação Institucional Externa do SINAES; 
índice Geral de Cursos - IGC igual ou superior a 4 na última divulgação oficial 
do INEP; oferta regular de, no mínimo, 60% dos cursos de graduação reconhe-
cidos ou em processo de reconhecimento devidamente protocolado, no prazo 
regular; oferta regular de, pelo menos, 4 cursos de mestrado e 2 de doutorado, 
reconhecidos pelo MEC; dentre outros.

É necessária uma nova ressalva em relação às consolidações deste relatório, 
especialmente àquelas sobre titulação e regime de trabalho. As consolidações 
consideraram indistintamente todas as instituições, sem diferenciá-las em uni-
versidades, centros universitários e faculdades. Em razão disso, os dados apre-
sentados constituem uma média entre todas as instituições, de forma que é 
possível haver números que se distanciam dos requisitos para universidades e 
centros universitários. Não há qualquer problema, contudo, porque os dados 
relativos às universidades, aos centros universitários, às faculdades e aos centros 
técnicos já se encontram sistematizados. 

Outras consolidações elaboradas no âmbito do Observatório de Ensino de 
Direito serão feitas com base nas características das funções docentes, inclusi-
ve algumas que constam neste relatório. Por conta disso, vale realçar algumas 



Relatório do Observatório do Ensino do Direito | Vol. 1 N. 1 | 2013 95

normas importantes para o regime jurídico do corpo docente nos cursos de 
ensino superior.

No que diz respeito ao regime de contratação do corpo docente, de acordo 
com a Portaria Normativa MEC nº 40/2007, os professores podem ser en-
quadrados como: tempo integral, docente contratado com 40 horas semanais 
de trabalho na mesma instituição, reservado o tempo de pelo menos 20 horas 
semanais a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, ava-
liação e orientação de estudantes; tempo parcial, docente contratado atuando 
com 12 ou mais horas semanais de trabalho na mesma instituição, reservado 
pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orienta-
ção de estudantes; horista, docente contratado pela instituição  exclusivamente 
para ministrar aulas, independentemente da carga horária contratada, ou que 
não se enquadrem nos outros regimes de trabalho acima definidos.

Tais enquadramentos são utilizados pelo INEP em seu Censo Nacional da 
Educação Superior e, portanto, foram incorporados ao presente relatório com 
apenas uma especificação: a distinção entre regime de tempo integral com de-
dicação exclusiva e regime de tempo integral sem dedicação exclusiva.

Outro elemento importante é o núcleo docente estruturante, que, de acordo 
com a definição dada pela Portaria Normativa MEC nº 40/2007, é o conjunto 
de professores da instituição responsável pela formulação do projeto pedagó-
gico do curso, sua implementação e seu desenvolvimento. O núcleo deve ser 
composto por professores com titulação em nível de pós-graduação stricto 
sensu, contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente de-
dicação plena ao curso, e com experiência docente.21

Por fim, algumas consolidações constantes neste relatório envolvem pecu-
liaridades dos cursos decorrentes do marco regulatório. As principais dizem 
respeito à classificação dos cursos, à sua modalidade e à sua localização. No-
ta-se, por exemplo, que os dados apresentados no relatório dizem respeito a 
cursos presenciais, e que um tópico é dedicado aos dados da graduação e da 
pós-graduação.

No tocante à classificação, de acordo com a LDB, os cursos de educação 
superior abrangem os seguintes cursos e programas: sequenciais, que são cursos 
divididos por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de en-
sino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; graduação, 
que são cursos abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; pós-graduação, 
que são cursos compreendendo programas de mestrado e doutorado, espe-
cialização, aperfeiçoamento entre outros, abertos a candidatos diplomados em 
cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 
e extensão, que são cursos abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.

21. Segundo a Resolução 
CONAES nº 1, de 17 de junho de 

2010, os requisitos mínimos a serem 
observados pelas instituições de 

educação superior na constituição 
de seus núcleos docentes estrutu-
rantes, através de seus colegiados 

superiores, são os seguintes: 
composição de, no mínimo, 5 

professores pertencentes ao corpo 
docente do curso; pelo menos 60% 

dos membros devem ter titulação 
acadêmica obtida em programas de 
pós-graduação stricto sensu; todos 
os membros devem ser vinculados 
em regime de trabalho de tempo 

parcial ou integral, sendo pelo 
menos 20% em regime de tempo 
integral; e assegurar estratégia de 
renovação parcial dos integrantes 

de modo a assegurar a continuidade 
no processo de acompanhamento 

do curso.
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De acordo com a Portaria Normativa MEC nº 40/2007, os cursos de educa-
ção superior podem ser classificados, também, quanto à sua modalidade em: 
presencial, modalidade de oferta que pressupõe presença física do estudante às 
atividades didáticas e avaliações; e à distância, modalidade educacional na qual 
a mediação nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização 
de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e pro-
fessores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.

Outra forma de classificação dos cursos de extrema importância diz respeito 
aos seus locais de oferta, abrangendo:
i. campus, local onde se oferece uma gama ampla de atividades administrati-

vas e educacionais da instituição, incluindo espaços para oferta de cursos, 
bibliotecas, laboratórios e áreas de prática para estudantes e professores, 
e também reitorias, pró-reitorias, coordenação de cursos, secretaria, fun-
cionamento de colegiados acadêmicos e apoio administrativo;

ii. unidade, local secundário da instituição, onde se exercem apenas ativida-
des educacionais ou administrativas; 

iii. campus sede, local principal de funcionamento da instituição, incluindo os 
órgãos administrativos e acadêmicos centrais, a oferta dos cursos e as 
demais atividades educacionais – para fins regulatórios, o município em 
que se situa a sede da instituição delimita o exercício de prerrogativas de 
autonomia, no caso de universidades e centros universitários; 

iv. campus fora de sede, local secundário de funcionamento da instituição, 
fora do município onde se localiza a sede da instituição e se oferecem 
cursos e realizam atividades administrativas – restrito às universidades e 
depende de credenciamento específico, em regra não gozando de prer-
rogativas de autonomia; 

v. unidade educacional na sede, local secundário de oferta de cursos e ativi-
dades educacionais no município em que funciona a sede da instituição; 

vi. unidade educacional fora de sede, local secundário de oferta de cursos e 
atividades educacionais em município distinto daquele em que funciona a 
sede da instituição, incluindo fazendas, hospitais e qualquer outro espaço 
em que se realizem atividades acadêmicas, conforme previsão no ato de 
credenciamento do campus fora de sede; 

vii. unidade administrativa, local secundário de realização de atividades exclu-
sivamente administrativas; 

viii. núcleo de educação à distância – EAD, unidade responsável pela estrutura-
ção da oferta de EAD na instituição, compreendendo as atividades educa-
cionais e administrativas, incluídas a criação, gestão e oferta de cursos com 
suporte tecnológico, bem como a administração, produção de materiais 
didáticos e recursos próprios da EAD – aplica-se, ao núcleo de EAD, para 
fins regulatórios, a disciplina correspondente ao campus sede; 

ix. polo de apoio presencial de EAD, unidade operacional para o desenvolvi-
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mento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas rela-
tivas aos cursos e programas ofertados a na modalidade de educação à 
distância; 

x. agrupador, endereço principal de um campus ou unidade educacional, que 
agrega endereços vizinhos ou muito próximos, no mesmo município, no 
qual as atividades acadêmicas ou administrativas se dão com algum nível 
de integração.
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