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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objeto o estudo do marco regulatório da educação superior e de 

sua relação com a garantia de acesso à educação superior no Brasil. Para tanto, o direito à 

educação é estudado para que seja estabelecida sua relação com o direito da educação – um 

conjunto de normas jurídicas que disciplinam a atividade educacional. Posteriormente, o 

direito da educação superior é analisado, com destaque na necessidade de autorização 

estatal e avaliação de qualidade. São estudados, também, os fundamentos da atividade 

regulatória do estado e a natureza jurídica da atividade educacional. Em seguida, é 

estudado o sistema regulatório da educação superior no Brasil, por meio de processo 

administrativo que, após a realização de avaliação de qualidade, expede atos 

administrativos regulatórios. Por fim, é analisada a relação da regulação da educação 

superior com políticas públicas de garantia de acesso à educação superior. 

 

Palavras-chave: Direito à educação. Educação superior. Avaliação da educação superior. 

Regulação da educação superior. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese These stellt sich die Aufgabe, das Studium der Regulierung der Hochschulbildung 

und ihre Beziehung zur Bereitstellung des Zugangs zu höherer Bildung in Brasilien. Daher 

wird das Recht auf Bildung und ihre Beziehung mit dem pädagogische Recht untersucht 

sein. Anschließend wird das Recht der Hochschulen analysiert, die die Notwendigkeit für 

staatliche Zulassung und Qualitätssicherung. Die Fundamente der regulierung aktivität des 

Staates und der Rechtsnatur des erzieherischen Tätigkeit werden ebenfalls untersucht.. 

Dann wird das regulatorische System der höheren Bildung in Brasilien durch 

Verwaltungsverfahren studiert, durch die Beurteilung und Expedition von regulatorischen 

Verwaltungsakte. Schließlich untersuchten wir die Beziehung der Regulierung der 

Hochschulbildung mit der Politik, den Zugang zu höherer Bildung. 

 

Stichwörter: Recht auf Bildung. Hochschulbildung. Hochschulbildung Auswertung. 

Verordnung der Hochschulbildung. 
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ABSTRACT 

  

This thesis has as its object the study of the regulation of higher education and its relation 

to the provision of access to higher education in Brazil. Therefore, the right to education is 

studied for their relationship to be established with the right education - a set of legal rules 

governing the educational activity. Subsequently, the right of higher education is analyzed, 

highlighting the need for state authorization and quality assessment. The foundations of the 

regulatory activity of the state and the legal nature of the educational activity are also 

studied. Then, the regulatory system of higher education in Brazil is studied by means of 

administrative procedure, by assessing, and expedition of regulatory administrative acts. 

Finally, we analyzed the relationship of regulation of higher education with policies 

ensuring access to higher education. 

 

Keywords: Right to education. Higher education. Higher education evaluation. Regulation 

of higher education. 
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INTRODUÇÃO 

A presente tese visa ao estudo do novo marco regulatório como instrumento 

para a efetivação de políticas públicas de democratização do acesso à educação superior. 

Entende-se por novo marco regulatório da educação superior uma série de inovações 

normativas destinadas a dotar o Poder Público de mecanismos para efetivar o dispositivo 

contido no artigo 209 da Constituição, que condiciona o desempenho da atividade 

educacional pela iniciativa privada à avaliação de qualidade e autorização estatal. 

Dessa maneira, o presente trabalho busca estabelecer a relação existente entre a 

consolidação desse marco regulatório e a instrumentalização do Poder Público para a 

implementação de políticas públicas de acesso à educação superior, como salienta Maria 

Paula Dallari Bucci: 

“O direito à educação, inequivocamente estruturante da cidadania, segundo os arts. 6° e 205 e 

seguintes da Constituição, não se realiza senão nos termos do direito da educação, isto é, 

segundo o conjunto de normas (e a aplicação que delas se faz) que concretamente regem o 

funcionamento das instituições educacionais de nível superior”.
1
 

O presente estudo procura analisar em que medida a instituição do marco 

regulatório pode contribuir com a efetivação do direito à educação superior no país, 

estabelecendo a relação entre o direito da educação superior com o direito à educação 

superior, com a consciência de que o primeiro se trata de meio para que seja atingido o 

segundo, como fim. 

Para a consecução do objetivo dessa pesquisa, é preciso estudar o conteúdo e a 

estrutura normativa do direito à educação, bem como os fundamentos da atividade 

regulatória do Estado, como ferramentas teóricas para analisar e sistematizar a regulação 

da educação superior, a fim de estabelecer a sua relação com a efetividade do direito à 

educação superior. 

A presente tese apresenta questão original à ciência jurídica brasileira, uma vez 

que tem por objeto de análise sistemática do novo marco regulatório da educação superior 

                                                 
1
 Maria Paula Dallari Bucci, “O art. 209 da Constituição 20 anos depois. Estratégias do Poder Executivo para 

a efetivação da diretriz da qualidade da educação superior”, in Gustavo Binenbojm / Daniel Sarmento / 

Cláudio Pereira de Souza Neto (orgs.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008, p. 786. 
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no Brasil, que está com sua implementação em curso e, dessa maneira, não possui ainda 

significativo tratamento doutrinário no campo jurídico. A doutrina relativa à regulação da 

educação superior – compreendendo avaliação, regulação em sentido estrito e supervisão – 

é encontrada na área da Educação, na grande maioria dos casos, sem o enfoque adequado 

nos aspectos normativos. 

Em grande medida, a regulação da educação superior no Brasil não foi tratada 

pelo mundo jurídico. Enquanto a área da regulação econômica desenvolveu-se muito nas 

últimas décadas, no que se refere a serviços públicos delegados por meio de concessão ou 

permissão, no que diz respeito à educação superior, não houve o mesmo grau de 

desenvolvimento. Uma explicação possível é o fato da atividade há muito tempo ser livre à 

iniciativa privada, sem que houvesse uma preocupação em se aprofundar o tratamento 

sobre seu regime regulatório. Outra razão pode ser o fato de não ter sido criada uma 

agência reguladora específica, como no caso dos serviços delegados, a demandar uma 

doutrina apta a fixar seus marcos teórico-normativos. 

O fato é que a regulação da educação superior, cujo marco regulatório é 

recente, necessita do tratamento jurídico doutrinário aprofundado. Nessa linha, o presente 

trabalho busca realizar a consolidação teórica do novo marco regulatório da educação 

superior, não por meio de um viés tecnicista e formalista, tendo a atividade regulatória com 

um fim em si mesma, mas à luz de possibilitar a instrumentalização do Estado para a busca 

da efetivação do direito fundamental à educação. 

Portanto, o estudo sistemático do sistema regulatório da educação superior, 

como dimensão do Direito Educacional – ramo do direito em fase de consolidação – 

constitui-se como contribuição original à ciência jurídica brasileira, pois estabelece a 

relação entre o direito da educação (conjunto de regras que disciplinam a atividade estatal 

e de agentes particulares em matéria educacional) para a garantia do direito à educação 

(direito fundamental, de cunho social, que garante a todas as pessoas o pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades). 

É importante partirmos do pressuposto de que a educação superior ainda é 

restrita a uma pequena parcela da população. Desde o início de sua evolução, o aspecto 

elitista da educação superior no Brasil está marcadamente presente. Quando surgiram os 

cursos superiores no país, no século XIX, havia uma forte relação entre o ensino estatal e o 

monopólio da formação de determinadas profissões. Luiz Antônio Cunha aborda essa 
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questão, afirmando que, na época, se acreditava que o aumento do número de diplomados 

poderia reduzir o “valor intrínseco do diploma, em termos de poder, prestígio e 

remuneração”.
2
 Esse valor intrínseco do diploma é um fator cultural muito peculiar e forte 

no Brasil, que deve ser considerado na organização do sistema de regulação desse setor, 

bem como na formulação de políticas públicas.  

A relevância desse estudo é demonstrada pela existência do seguinte desafio 

que se impõe ao país: garantir a efetividade do direito à educação superior, por meio da 

busca do estabelecimento de um padrão de ensino de qualidade, a ser acessível à população 

como um todo, e não garantidora de um privilégio consubstanciado no diploma, como no 

século XIX. Não será efetiva a inclusão de setores excluídos da sociedade em cursos ou 

instituições de baixa qualidade, pois isso não contribuiria para o objetivo emancipatório do 

direito à educação. 

Pelos aspectos apresentados, a presente tese está estruturada em seis capítulos, 

cujos conteúdos seguem a seguir sucintamente descritos. 

No Capítulo 1, buscaremos a delimitação do conceito de Direito Educacional, a 

partir do qual é realizada a análise do direito à educação. Para tanto, são abordados os 

objetivos da educação  e a configuração desta como direito fundamental social, a ensejar a 

implementação de políticas públicas para sua efetivação. Analisaremos, também, o 

tratamento dado ao direito à educação por tratados internacionais e pela Constituição 

brasileira. Posteriormente, abordaremos o direito da educação, por meio do estudo de 

normas que disciplinam o sistema educacional brasileiro e estabelecem suas metas: a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação e o Plano Nacional de Educação. 

O Capítulo 2 terá como objeto o Direito Educacional Superior, por meio do 

estudo da evolução histórica de seu tratamento jurídico, bem como da atual disciplina 

constitucional e legal, com ênfase nos seguintes aspectos: liberdade à iniciativa privada, 

avaliação de qualidade pelo Poder Público e autonomia universitária. 

O Capítulo 3 apresentará os fundamentos da regulação da educação superior, a 

partir da análise de sua natureza jurídica e dos fundamentos da atividade regulatória do 

Estado.  Será apresentada, também, a análise de impacto regulatório e a tentativa de sua 

                                                 
2
 Luiz Antônio Cunha, A universidade temporã: o ensino superior, da Colônia à Era Vargas, 3. ed., São 

Paulo: UNESP, 2007, p. 86. 
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implementação no Brasil por meio do Programa de Fortalecimento da Capacidade 

Institucional para Gestão em Regulação – PRO-REG, bem como sua relação com a 

educação superior. Além disso, serão tratados os mecanismos de controle da atividade 

educacional pela sociedade e pelas corporações profissionais e o panorama da regulação da 

educação superior no mundo. 

O Capítulo 4 terá como objeto a institucionalização do marco regulatório da 

educação superior por meio da criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) e do aparelhamento do Estado brasileiro para a atividade regulatória da 

educação superior, pela regulamentação infralegal da atividade regulatória da educação 

superior, em especial, pela edição do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e da Portaria 

Normativa/MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007. Além disso, será abordado o 

posicionamento do Judiciário a respeito do novo marco regulatório e serão tecidos 

comentários sobre o Projeto de Lei nº 4.372/2012, que pretende criar o Instituto Nacional 

de Supervisão e Avaliação da Educação Superior – INSAES. 

No Capítulo 5, o objeto de análise será a sistematização do procedimento 

administrativo de regulação da educação superior, com destaque no fenômeno da 

procedimentalização da atividade administrativa e no conceito de atos autorizativo. Em 

seguida, serão estudados com detalhe, os processos administrativos de avaliação, regulação 

e supervisão da educação superior, desenvolvidos eletronicamente no Sistema e-MEC. 

Por fim, o Capítulo 6 buscará estabelecer a relação entre a regulação da 

educação superior e políticas públicas de democratização do acesso a este nível 

educacional: o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Além disso, será analisado de que forma a 

regulação da educação superior pode contribuir para a diminuição de desigualdades 

regionais na sua oferta, bem como para efetivação do direito à educação. 
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CONCLUSÃO 

A presente tese pretendeu estudar e sistematizar o novo marco regulatório da 

educação superior, entendido como uma série de inovações normativas, destinadas a dotar 

o Poder Público de mecanismos para efetivar o dispositivo contido no artigo 209 da 

Constituição, que condiciona o desempenho da atividade educacional à avaliação de 

qualidade e autorização estatal, bem como analisar, em que medida, a regulação da 

educação superior colabora para a efetivação de políticas públicas de democratização do 

acesso à educação superior. 

Nesse sentido, cabe consignar as seguintes conclusões fundamentadas ao longo 

do trabalho: 

1. O Direito Educacional é uma disciplina jurídica em fase de consolidação, 

que na presente tese é conceituada como: um conjunto de normas jurídicas de direito 

público que disciplinam o direito à educação, bem como as relações jurídicas e a 

organização das atividades administrativas destinadas a sua efetivação, nos diversos 

níveis, por parte do Estado, por meio da prestação direta ou por meio da regulação da 

qualidade de sua prestação pela iniciativa privada. O presente trabalho buscou colaborar 

com o processo de consolidação dessa disciplina, a partir da sistematização da matéria 

relativa à regulação da educação superior. 

2. O direito à educação deve ser considerado como direito fundamental social, 

por conta da ideologia contida na Constituição de 1988, de caráter social. Portanto, 

incumbe ao Estado, bem como à sociedade, a implementação de políticas públicas para a 

progressiva efetivação do direito à educação, em todos os níveis, com garantia de contínua 

melhoria dos padrões de qualidade. 

3. A Constituição de 1988 estabelece, em seu artigo 209, que o ensino é livre à 

iniciativa privada, desde que sejam cumpridas as normas gerais da educação nacional, e a 

atividade seja submetida à autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. Além 

disso, o texto constitucional fixa as bases de um sistema nacional de educação, envolvendo 

todas as entidades integrantes da Federação. 
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4. A educação superior, embora não tratada de forma expressa pela 

Constituição como direito público subjetivo, pode vir a ser assim considerada no futuro, a 

exemplo do que ocorreu recentemente com o ensino médio, dado o caráter progressivo da 

efetivação dos direitos sociais. 

5. Para expansão da oferta da educação superior, cabe ao Estado, 

principalmente: ampliar a oferta de educação superior pela rede pública; regular a 

expansão da oferta, zelando pela qualidade dos cursos e instituições públicas e privadas; e 

implementar políticas públicas de democratização do acesso à educação superior, por meio 

da criação de mecanismos de ingresso e permanência de estudantes de baixa renda. 

6. A relação entre a educação de qualidade e o desenvolvimento nacional 

demanda a necessidade do aparelhamento do Estado para exercer sua função regulatória. 

Nesse aspecto, a educação superior de qualidade possui um relevante papel de indutor do 

desenvolvimento nacional, merecendo, dessa maneira, um tratamento jurídico adequado. 

7. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação regulamentou o artigo 209 da 

Constituição, estabelecendo os elementos fundamentais da atividade regulatória estatal em 

matéria de educação superior: (a) a necessidade de atos administrativos regulatórios, de 

caráter autorizativo; (b) a limitação de prazo e a necessidade de renovação de tais atos; (c) 

a existência de processo regular de avaliação para a expedição desses atos; (d) a 

possibilidade de saneamento de eventuais deficiências apontadas no processo de avaliação; 

e (e) a possibilidade da aplicação de sanções administrativas. 

8. A educação superior, mesmo quando desenvolvida por particulares, 

caracteriza-se como serviço público, submetido a um regime jurídico que reflete as 

peculiaridades constitucionalmente estabelecidas no artigo 209, não se subordinando, 

assim, ao regime jurídico do artigo 173, tampouco ao do artigo 175. Por essa razão, a 

atividade regulatória no campo da educação superior tem por objeto a prestação de um 

serviço público fundamental para a efetivação de direitos sociais, mas, por outro lado, sofre 

a incidência de alguns aspectos relativos à regulação das atividades econômicas em sentido 

estrito. 

9. O debate e a consolidação de sistemas nacionais de avaliação da educação 

superior estão fortemente presentes, no plano internacional, desde a década de 1990. Essa 
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discussão influenciou diretamente a criação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, no Brasil, em 2004. 

10. Para efetivar o preceito de garantia da qualidade na educação superior, foi 

necessária a consolidação de um arranjo jurídico, que estabelecesse a organização 

institucional e os instrumentos e critérios procedimentais. Esse conjunto de normas 

jurídicas produzidas a partir de 2004 é o que se denomina o novo marco regulatório da 

educação superior.  

11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, criado 

por meio da Lei nº 10.861/2004, buscou assegurar um sistema integrado de avaliação que 

incluísse dimensões externas e internas, particulares e globais, observando critérios 

quantitativos e qualitativos, conferindo à avaliação da educação superior caráter sistêmico. 

12. O marco regulatório da educação superior foi completado com a edição de 

normas infralegais, merecendo destaque o Decreto nº 5.773/2006 e a Portaria Normativa 

MEC nº 40/2007. 

13. O estabelecimento do marco regulatório da educação superior, em grande 

medida, por meio de atos normativos infralegais, tem sido compreendido pelo Poder 

Judiciário como regular exercício do poder regulamentar em relação às normas 

constitucionais e legais que condicionam a emissão de atos autorizativos à avaliação de 

qualidade. 

14. Seguindo a tendência de procedimentalização da atividade administrativa, 

foi estabelecido um procedimento administrativo regulatório, por via eletrônica, necessário 

para a emissão de ato autorizativo, após a realização de avaliação de qualidade. 

15. O procedimento administrativo regulatório da educação superior, baseado 

em indicadores de qualidade, se estabelece por meio de um trâmite trifásico: com análise 

documental, avaliação e decisão administrativa. Cada uma das fases apresenta a 

possibilidade de formulação de recurso administrativo. 

16. O procedimento de supervisão da educação superior tem o objetivo de zelar 

pela conformidade de sua oferta com a legislação vigente e com os atos autorizativos, 

verificando possíveis ocorrências de irregularidades no funcionamento de instituições ou 

cursos superiores. 
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17. A previsão de celebração de termo de saneamento de deficiências e de 

protocolo de compromisso indica forte tendência de fomento na atividade regulatória da 

educação superior, uma vez que oferece às instituições a possibilidade de ajustar com o 

Poder Público medidas visando à melhoria de qualidade. 

18. Políticas públicas destinadas ao acesso à educação superior, como o ProUni 

e o FIES, devem manter e aprofundar sua relação com as atividades regulatórias deste 

nível educacional, pois, de forma articulada, constituem um fundamental mecanismo de 

democratização do acesso à educação superior, em padrões de qualidade satisfatórios. 

19. O sistema regulatório da educação superior deve ser desenvolvido de modo 

a contribuir para a promoção da melhoria da qualidade associada a políticas de 

desenvolvimento regional. 

20. De acordo com uma visão sistêmica do desenvolvimento de políticas 

educacionais, cabe ao sistema regulatório da educação superior um importante papel de 

garantia da efetivação do direito à educação em todos os seus níveis. 

 

 

 



14 

 

BIBLIOGRAFIA 

Adorno, Theodor W. Educação e emancipação. (tradução de Wolfgang Leo Maar). Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2010. 

Aguillar, Fernando Herren. Controle social dos serviços públicos. São Paulo: Max 

Limonad, 1999. 

Alexy, Robert. Theorie der Grundrechte. Baden-Baden: Suhrkamp, 1994. 

Alfinito, Solange. Educação superior no Brasil: análise do histórico recente (1994-2003). 

Brasília: INEP, 2007. 

Almeida, Frederico Normanha Ribeiro de. “Avaliação de qualidade, profissionalização da 

docência e ensino jurídico”. In Paulo Roberto Moglia Thompson Flores (org.). 

Desafios rumo à educação jurídica de excelência. Brasília: OAB, Conselho Federal, 

Comissão Nacional de Ensino Jurídico, 2011, 133-142. 

Alvarenga, José Eduardo de. “O serviço público”. In José Eduardo Martins Cardozo / João 

Eduardo Lopes Queiroz / Márcia Walquíria Batista dos Santos (orgs.). Curso de 

Direito Administrativo Econômico. Vol I. São Paulo: Malheiros, 2006, 319-374. 

Aragão, Alexandre Santos de. “Regulação da Economia: conceito e características 

contemporâneas”. In José Eduardo Martins Cardozo / João Eduardo Lopes Queiroz / 

Márcia Walquíria Batista dos Santos (orgs.). Curso de Direito Administrativo 

Econômico. Vol III. São Paulo: Malheiros, 2006, 413-467. 

Aragão, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. 

Aragão, Alexandre Santos de. “Análise de Impacto Regulatório – AIR”, Revista de Direito 

Público da Economia 32 (2010), 9-15. 

Araujo, Luiz Alberto David / Nunes Júnior, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 

9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

Assis, Luiz Gustavo Bambini de. “A natureza jurídica do serviço prestado pelas 

instituições privadas de ensino: controvérsias sobre o tema”. In Nina Beatriz Stocco 

Ranieri (coord.). Direito à educação: aspectos constitucionais. São Paulo: EDUSP, 

2009, 185-202.  



15 

 

Barcellos, Ana Paula de. “Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das 

políticas públicas”. Revista de Direito Administrativo 240 (2005), 83-103. 

Barcellos, Ana Paula de. “Constitucionalização das políticas públicas em matéria de 

direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço 

democrático”. Revista de Direito do Estado 3 (2006), 17-54. 

Barreyro, Gladys Beatriz. Mapa do ensino superior privado. Brasília: INEP, 2008. 

Barros, Marcus Aurélio de Freitas. Controle jurisdicional de políticas públicas: 

parâmetros objetivos e tutela coletiva. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2008. 

Barroso, Luís Roberto / Barcellos, Ana Paula de. “O começo da História: a nova 

interpretação constitucional e o papel dos princípios no Direito brasileiro”. In 

Virgílio Afonso da Silva (org.), Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 

2005, 271-316. 

Bercovici, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max 

Limonad, 2003. 

Bercovici, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. 

Bercovici, Gilberto. “Desenvolvimento, Estado e Administração Pública”. In José Eduardo 

Martins Cardozo / João Eduardo Lopes Queiroz / Márcia Walquíria Batista dos 

Santos (orgs.). Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol II. São Paulo: 

Malheiros, 2006, 19-39. 

Bercovici, Gilberto. “Constituição econômica e dignidade da pessoa humana”. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 102 (2007), 457-467. 

Bercovici, Gilberto / Massonetto, Luís Fernando. “Breve história da incorporação dos 

direitos sociais nas constituições democráticas brasileiras”. Revista do Departamento 

de Direito do Trabalho e da Seguridade Social 3 (2007), 61-84. 

Bercovici, Gilberto / Massonetto, Luís Fernando. “Limites da regulação: esboço para uma 

crítica metodológica do “novo direito público da economia”. Revista de Direito 

Público da Economia 25 (2009), 137-147. 



16 

 

Bernheim, Carlos Tünnermann / Chauí, Marilena de Souza. Desafios da universidade na 

sociedade do conhecimento: cinco anos depois da conferência mundial sobre 

educação superior. Brasília: UNESCO, 2008. 

Boaventura, Edivaldo M. “A constitucionalização da autonomia universitária”. Revista de 

Informação Legislativa 108 (1990), 297-308. 

Boaventura, Edivaldo M. “A Constituição e a educação brasileira”. Revista de Informação 

Legislativa 127 (1995), 29-42. 

Boaventura, Edivaldo M. “Um ensaio de sistematização do direito educacional”. Revista de 

Informação Legislativa 131 (1996), 31-57. 

Boffo, Stefano / Moscati, Roberto. “Evaluation in the italian higher education system: 

many tribes, many territories... many godfathers”. European Journal of Education 33 

(3) (1998), 349-360. 

Bonavides, Paulo. Curso de direito constitucional. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

Bornmann, L. / Mittag, S. / Daniel, H. D. “Quality assurance in higher education – meta-

evaluation of multi-stage evaluation procedures in Germany”. Higher Education 52 

(2006), 687–709. 

Boullosa, Alfredo Pérez. “Garantía de calidad en la enseñanza en el espacio europeo de 

educación superior”.  Cuadernos de Integración Europea 2 (2005), 39-53. 

Braga, Claudio Mendonça. “A Convenção da Unesco contra a discriminação no ensino e as 

ações afirmativas no Brasil”. In Nina Beatriz Stocco Ranieri (coord.). Direito à 

educação: igualdade e discriminação no ensino. São Paulo: EDUSP, 2010, 92-106. 

Braga, Claudio Mendonça. “Construção de novos parâmetros de avaliação qualitativa: a 

relação entre o Ministério da Educação e a Ordem dos Advogados do Brasil na 

atividade de regulação e supervisão dos cursos jurídicos”. In Paulo Roberto Moglia 

Thompson Flores (coord.). Desafios rumo à educação jurídica de excelência. 

Brasília: OAB, 2011, 127-131. 

Braga, Claudio Mendonça. “O núcleo docente estruturante como elemento indicador da 

qualidade dos cursos jurídicos”. In Necessidades sociais e expectativas da educação 

jurídica de qualidade. Brasília: OAB, 2013, no prelo. 



17 

 

Bucci, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

Bucci, Maria Paula Dallari. “O conceito de política pública em direito”. In Maria Paula 

Dallari (org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: 

Saraiva, 2006, 1-49. 

Bucci, Maria Paula Dallari. “O art. 209 da Constituição 20 anos depois. Estratégias do 

Poder Executivo para a efetivação da diretriz da qualidade da educação superior”. In 

Gustavo Binenbojm / Daniel Sarmento / Cláudio Pereira de Souza Neto (orgs.). Vinte 

Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 781-807. 

Bucci, Maria Paula Dallari. “Controle judicial de políticas públicas: possibilidades e 

limites”. In Maria Victoria de Mesquita Benevides / Gilberto Bercovici / Claudineu 

de Melo (orgs.). Direitos Humanos, Democracia e República: homenagem a Fábio 

Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 693-711. 

Bucci, Maria Paula Dallari. “Processo administrativo eletrônico e informação pública: o 

sistema e-MEC e o marco regulatório da educação superior”. 2013, no prelo. 

Canotilho, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993. 

Canotilho, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: 

contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. 2. ed. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2001.  

Canotilho, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. 

Canotilho, José Joaquim Gomes. “Um olhar jurídico-constitucional sobre a judicialização 

da política. Revista de Direito Administrativo 245 (2007), 87-95. 

Canotilho, José Joaquim Gomes. “O direito dos pobres no activismo judiciário”. In José 

Joaquim Gomes Canotilho / Marcus Orione Gonçalves Correia / Érica Paula Barcha 

Correia (coords.). Direitos fundamentais sociais. São Paulo: Saraiva, 2010, 33-35. 

Cen, Yuhao / Ross, Heidi. “Chinese higher education and evaluation in context”. Chinese 

Education and Society 42(2009), 3–7. 

Claude, Richard Pierre / Andreopoulos, George (orgs.). (tradução de Ana Luiza Pinheiro), 

Educação em direitos humanos para o século XXI. São Paulo: EDUSP, 2007. 



18 

 

Clève, Clèmerson Merlin. “O desafio da efetividade dos direitos fundamentais sociais”. 

Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional 3 (2003), 289-300. 

Comparato, Fábio Konder. Educação, Estado e Poder. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

Comparato, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

Comparato, Fábio Konder. “Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas 

públicas”. Revista de Informação Legislativa 138 (1998), 39-48. 

Cunha, Luiz Antônio. “Desenvolvimento desigual e combinado no ensino superior – 

Estado e mercado”, Educação & Sociedade 25 (2004), 795-817. 

Cunha, Luiz Antônio. A universidade temporã: o ensino superior, da Colônia à Era 

Vargas. 3. ed. São Paulo: UNESP, 2007. 

Cury, Carlos Roberto Jamil. “O público e o privado na história da educação brasileira: 

concepções e práticas educativas”. In José Claudinei Lombardi / Mara Regina M. 

Jacomeli / Tânia Mara T. da Silva (orgs.). O público e o privado na história da 

educação brasileira: concepções e práticas educativas. Campinas: Autores 

Associados, Histedbr, Unisal, 2005, 3-28. 

Dallari, Dalmo de Abreu. “Os direitos fundamentais na Constituição brasileira”. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 88 (1993), 421-437. 

Dallari, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Editora Moderna, 

1998. 

Dallari, Dalmo de Abreu. “Educação e preparação para a cidadania”. In Maria Victoria de 

Mesquita Benevides / Gilberto Bercovici / Claudineu de Melo (orgs.). Direitos 

Humanos, Democracia e República: homenagem a Fábio Konder Comparato. São 

Paulo: Quartier Latin, 2009, 323-345. 

Dallari, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

Declaração da Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e no Caribe. 

Avaliação 14 (2009), 235-246. 



19 

 

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. “Limites da função reguladora das Agencias diante do 

princípio da legalidade”, in Maria Sylvia Zanella di Pietro (org.). Direito 

regulatório: temas polêmicos. São Paulo: Fórum, 2003, 27-60. 

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

Diniz, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 18 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

Dodds, Anneliese. “British and french evaluation of international higher education issues: 

an identical political reality?”. European Journal of Education 40 (2) (2005), 155-

172. 

Dória, Antônio de Sampaio. Direito constitucional: comentários à Constituição de 1946 

(arts. 141, § 11 a 218). Vol. 4. São Paulo, Max Limonad, 1960. 

Duarte, Clarice Seixas. “Direito público subjetivo e políticas educacionais”. São Paulo em 

Perspectiva 18 (2004), 113-118. 

Duarte, Clarice Seixas. “A educação como um direito fundamental de natureza social”. 

Educação & Sociedade 100 (2007), 691-713. 

Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério. (tradução de Jefferson Luiz Camargo). 2 ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

Español, Francisco Marcellán. “Criterios de garantía de calidad en educación superior: 

praxis europea”. Educatio 23 (2005), 15-32. 

Fernandes, Reynaldo / Pazello, Elaine Toldo / Leitão, Thiago Miguel Sabino de Pereira / 

Moriconi, Gabriela Miranda. Avaliação de cursos na educação superior: a função e 

a mecânica do Conceito Preliminar de Curso. Brasília: INEP, 2009. 

Ferraz, Esther de Figueiredo. Alternativas da educação. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1976. 

Ferraz, Esther de Figueiredo. “O Judiciário e os direitos humanos e sociais: notas para uma 

avaliação da justiça brasileira”. In José Eduardo Faria (org.). Direitos Humanos, 

Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros, 1994, 94-112. 

Ferraz Júnior, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 



20 

 

Ferreira, Nara Torrecilha. Programa Universidade para Todos: uma avaliação sobre 

efetividade da política pública. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Economia, 

Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, 

Universidade de Brasília. Brasília, 2012. 

Ferreira, Pinto. “Educação e Constituinte”. Revista de Informação Legislativa 92 (1986), 

171-194. 

Gálvez, Inmaculada Egido / Haug, Guy. “La acreditación como mecanismo de garantía de 

la calidad: tendencias en el espacio europeo de educación superior”. Revista 

Española de Educación Comparada 12 (2006), 81-112. 

Garcia, Maria. “Educação, Cultura e Desporto, (arts. 205 a 217)”. In Sônia Yuriko 

Kanashiro Tanaka (org.). Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009, 178-

192. 

Gomes, Magno Federici. “Educação superior privada como serviço de utilidade pública”. 

Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação (63) 2009, 263-292. 

Gomes, Magno Federici. “Delimitação de atribuições educacionais: sistemas de ensino e 

competência constitucional”. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 230 (2011), 

166-186. 

Gordillo, Augustín. “La regulación económica y social”. Revista Jurídica de Buenos Aires 

3 (1998), 29-67.  

Grau, Eros Roberto. “Atividade econômica e regulação”. Revista da Academia Brasileira 

de Direito Constitucional 3 (2003), 443-451. 

Grau, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 

Eros Roberto Grau. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 

2012. 

Grotti, Dinorá Adelaide Musetti. “Teoria dos Serviços Públicos e sua Transformação”. In 

Carlos Ari Sundfeld (coord.). Direito Administrativo Econômico. São Paulo: 

Malheiros, 2006, 39-71. 

Haddad, Fernando. O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e 

programas. Brasília: INEP, 2008. 



21 

 

Jacobs, Edgar Gastón. “Um instituto para regular o ensino superior”. Gestão Universitária 

308 (2012). Disponível em http://www.gestaouniversitaria.com.br/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=27233:um-instituto-para-regular-

o-ensino-superior&catid=316:308&Itemid=21. Acesso em 08.12.2012. 

Joaquim, Nelson. Direito educacional brasileiro: história, teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Livre Expressão, 2009. 

Justen Filho, Marçal. “Serviço público no direito brasileiro”. In José Eduardo Martins 

Cardozo / João Eduardo Lopes Queiroz / Márcia Walquíria Batista dos Santos 

(orgs.). Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol I. São Paulo: Malheiros, 

2006, 375-407. 

Justen Filho, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 

Kai, Jiang. “A critical analysis of accountability in higher education: its relevance to 

evaluation of higher education”. Chinese Education and Society 42(2) (2009), 39-51. 

Kant, Immanuel. Über Pädagogik. Königsberg: Friedrich Theodor Rinf, 1803. 

Kelsen, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. (tradução de Luís Carlos Borges). São 

Paulo: Martins Fontes, 2005. 

Lima, Licínio C. / Azevedo, Mário Luiz Neves de / Catani, Afrânio Mendes. “O processo 

de Bolonha, a avaliação da educação superior e algumas considerações sobre a 

universidade nova”. Avaliação 13 (1) (2008), 7-36. 

Lopes, José Reinaldo de Lima. “Direito subjetivo e direito sociais: o dilema do Judiciário 

no Estado Social de Direito”. In José Eduardo Faria (org.). Direitos Humanos, 

Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros, 1994, 113-143. 

Lourenço Filho, Manoel Bergstrom. Educação comparada. 3. ed. Brasília: MEC/INEP, 

2004. 

Marques Neto, Floriano Azevedo. “A nova regulação dos serviços públicos”. Revista de 

Direito Administrativo 228 (2002), 13-29. 

Marques Neto, Floriano Azevedo. “Concessão de serviço público sem ônus para o 

usuário”. In Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior. Direito Público – Estudos em 

homenagem ao Professor Adilson Abreu Dallari, Belo Horizonte, Del Rey, 2004, 

331-351. 



22 

 

Miranda, Pontes de. Direito à educação. Rio de Janeiro: Alba Limitada, 1933. 

Miranda, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. 3. ed. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2000. 

Modesto, Paulo. “Reforma administrativa e marco legal das organizações sociais no 

Brasil”. Revista de Direito Administrativo 210 (1997), pp. 195-212. 

Moreira, Vital. Auto-regulação profissional e Administração Pública. Coimbra: Almedina, 

1997. 

Moreira Neto, Diogo de Figueiredo. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

Medauar, Odete. Direito administrativo moderno. 14. ed. São Paulo: RT, 2010. 

Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 

Motta, Elias de Oliveira. Direito Educacional e educação no século XXI: com comentarios 

à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasilia: UNESCO, 1997. 

Nader, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

OCDE. Brasil: fortalecendo a governança para o crescimento. Relatório sobre a reforma 

regulatória. Casa Civil da Presidência da República, 2008. 

Oyama, Lurdes Keiko. “O Direito à Educação na Constituição Portuguesa”. Revista de 

Direito Educacional 1 (2010), 171-205. 

Pacheco, Eliezer / Ristoff, Dilvo I. Educação superior: democratizando o acesso. Brasília: 

INEP, 2004. 

Paiva, Regina Garcia de. “Direito educacional: do fato para o Direito”. In André Trindade 

(coord.). Direito educacional em uma ótica sistêmica. Curitiba: Juruá, 2010, 63-96. 

Pannunzio, Eduardo. “O Judiciário e o direito à educação”. In Nina Beatriz Stocco Ranieri 

(coord.). Direito à educação: aspectos constitucionais. São Paulo: EDUSP, 2009, 

61-88. 

Peci, Alketa. “Desenho de uma estratégia de implantação e institucionalização da AIR”. In 

Jadir Dias Proença (org.). PRO-REG: Contribuições para melhoria da qualidade da 

Regulação no Brasil. Vol 1. Brasília: Semear Editora/Presidência da República, 

2010, 17-96. 



23 

 

Pessôa Valente, Patrícia Rodrigues. Análise de Impacto Regulatório: uma ferramenta à 

disposição do Estado. Dissertação de Mestrado. Departamento de Direito do Estado 

da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. 

Piovesan, Flávia. “Justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos: desafios e 

perspectivas”. In José Joaquim Gomes Canotilho / Marcus Orione Gonçalves Correia 

/ Érica Paula Barcha Correia (coords.). Direitos fundamentais sociais. São Paulo: 

Saraiva, 2010, 53-69. 

Pó, Marcos Vinícius / Abrúcio, Fernando Luiz. “Desenho e funcionamento dos 

mecanismos de controle e accountability das agências reguladoras brasileiras: 

semelhanças e diferenças”. Revista Brasileira de Administração Pública 40 (2006), 

679-698. 

Ranieri, Nina Beatriz Stocco. Autonomia universitária. São Paulo: EDUSP, 1994. 

Ranieri, Nina Beatriz Stocco. Educação Superior, Direito e Estado: na Lei de Diretrizes e 

Bases (Lei nº 9.394/96). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Fapesp, 

2000. 

Ranieri, Nina Beatriz Stocco. “Os Estados e o direito à educação: comentários acerca da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”. In Nina Beatriz Stocco Ranieri 

(coord.). Direito à educação: aspectos constitucionais. São Paulo: EDUSP, 2009, 

39-59. 

Ribeiro, Darcy. A universidade necessária. 5. ed. São Paulo, Paz e Terra, 1991. 

Rocher, Ignacio Javier Alfaro. “El Espacio Universitario Europeo: entre la autonomía, la 

diversidad y la convergência”. Cuadernos de Integración Europea 2 (2005), 3-15. 

Salomão Filho, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos 

jurídicos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

Sant’Ana, Diogo de. “Conjuntura da regulação no Brasil: conflitos e convergência”. In 

Mario Gomes Schapiro (coord.). Direito econômico regulatório. São Paulo: Saraiva, 

2010, 365-392. 

Sarlet, Ingo Wolfgang. “O papel da jurisdição constitucional na realização do Estado 

Social”. Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional 3 (2003), 355-

365.Sarlet, Ingo Wolfgang. “Os direitos sociais como direitos fundamentais: 

contributo para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1998”. In 



24 

 

Gustavo Binenboj / Daniel Sarmento / Cláudio Pereira de Souza Neto (orgs.). Vinte 

Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 479-510. 

Schirato, Vitor Rhein. Livre iniciativa nos serviços públicos. Belo Horizonte, Fórum, 2012. 

Severino, Antônio Joaquim. “Expansão do ensino superior: contextos, desafios, 

possibilidades”. Avaliação 14 (2) (2009), 253-266. 

Sifuentes, Mônica. “Direito da educação e função dos juízes”. In António Pedro Barbas 

Homem (coord.). Temas de direito da educação. Coimbra: Almedina, 2006, 41-44. 

Sifuentes, Mônica. Direito fundamental à educação. 2. ed., Porto Alegre: Núria Fabris 

Editora, 2009. 

Silva, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. 

Silva, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 

Silva, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 

2010. 

Silva, Virgílio Afonso da. “O Judiciário e as políticas públicas: entre transformação social e 

obstáculo à realização dos direitos sociais”. In Cláudio Pereira de Souza Neto / 

Daniel Sarmento (coord.). Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos 

sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 587-599. 

Silva Júnior, João dos Reis / Sguissardi, Valdemar. “A nova lei de educação superior: 

fortalecimento do setor público e regulação do privado/mercantil ou continuidade da 

privatização e mercantilização do público?”. Revista Brasileira de Educação 29 

(2005), 5-28. 

Silveira, Vladmir Oliveira da / Nohara, Irene Patrícia. “Supervisão do ensino superior de 

direito no contexto federativo e complexidades do controle da pós-graduação stricto 

sensu – tensões do discurso do desempenho em face do objetivo da democratização”, 

Revista de Direito Educacional 5 (2012), pp. 277-292. 

SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da concepção à 

regulamentação. 4. ed. Brasília: INEP, 2007. 



25 

 

Siqueira, Ângela C. de. “A regulamentação do enfoque comercial no setor educacional via 

OMC/GATS”. Revista Brasileira de Educação 26 (2004), 145-156. 

Sobrinho, José Dias. “Avaliação e transformações da educação superior brasileira (1995-

2009): do Provão ao SINAES”. Avaliação 15 (1) (2010), 195-224. 

Souza Neto, Claudio Pereira de. “A justiciabilidade dos direitos sociais: críticas e 

parâmetros”. In Cláudio Pereira de Souza Neto / Daniel Sarmento (coord.). Direitos 

sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, 515-551. 

Sousa, Eliane Ferreira de. Direito à educação: requisito para o desenvolvimento do país. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 

Sundfeld, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros, 1993. 

Sundfeld, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 

Tavares, André Ramos. “A intervenção do Estado no domínio econômico”. In José 

Eduardo Martins Cardozo / João Eduardo Lopes Queiroz / Márcia Walquíria Batista 

dos Santos (orgs.). Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol II. São Paulo: 

Malheiros, 2006, 173-218. 

Tavares, André Ramos. “Direito Fundamental à educação”. In Cláudio Pereira de Souza 

Neto / Daniel Sarmento (coord.). Direitos sociais: fundamentos, judicialização e 

direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 771-787. 

Teixeira, Anísio. A universidade de ontem e de hoje. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. 

Terrazas, Fernanda Vargas, “O Poder Judiciário como voz institucional dos pobres: o caso 

das demandas judiciais de medicamentos”. Revista de Direito Administrativo 253 

(2010), 79-115. 

Tojal, Sebastião Botto de Barros. “Controle judicial da regulamentação de políticas 

públicas”. Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional 3 (2003), 185-

194. 

Trindade, André / Mazzari Júnior, Edval Luiz. “Autonomia universitária e direito 

educacional”. In André Trindade (coord.). Direito universitário e educação 

contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, 9-84. 



26 

 

UNESCO. Reforms and Innovation in Higher Education in Some Latin American and 

Caribbean Countries, 1998-2003. Caracas: UNESCO-IESALC, 2003. 

Wang, Daniel Wei Liang. “Escassez de recursos, custos dos direitos e reserva do possível 

na jurisprudência do STF”. Revista Direito GV 4(2) (2008), 539-568. 

Wang, Daniel Wei Liang. “Poder Judiciário e políticas públicas de saúde: participação 

democrática e equidade”. Cadernos Gestão Pública e Cidadania 54 (2009), 51-87. 

Wang, Daniel Wei Liang / Palma, Juliana Bonacorsi de / Colombo, Daniel Gama e. 

“Revisão judicial dos atos das agências reguladoras: uma análise da jurisprudência 

brasileira”. In Mario Gomes Schapiro (coord.). Direito econômico regulatório. São 

Paulo: Saraiva, 2010, 269-328. 

Weber, Silke. “Avaliação e regulação da educação superior: conquistas e impasses”. 

Educação & Sociedade 113 (2010), 1247-1269. 


