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I. Destaques sobre o período 2003 - 2014
1.

Metodologia Utilizada

Ressalta-se que este estudo refere-se aos cursos (bacharelados e licenciaturas) solicitados pelas IES
isoladas, visto que os Centros Universitários e as Universidades detêm autonomia para criação de cursos,
não aparecendo nas estatísticas relativas aos processos de autorização (exceto cursos de Medicina, Direito,
Odontologia e Psicologia).
A análise das informações tem como finalidade:
1. Realizar levantamento do quantitativo de cursos mais autorizados no Brasil.
2. Observar o quantitativo de autorizações de cursos, traçando parâmetros de crescimento
em cada região do país.
3. Observar o índice de crescimento anual, a partir da consolidação dos dados e a ampliação
de cursos por área de formação.

Cursos mais autorizados

No período de 2003 a Dez/2014 foram autorizados 7.249 novos cursos, perfazendo uma média de
604 cursos/ano. Em 2014, foram autorizados, 839 cursos, equivalente a 11,6% dos cursos autorizados no
referido período. Em 2013, o quantitativo de autorizações foi menor (671 cursos), equivalente a 9,3% dos
cursos autorizados no período, número inferior apenas ao ano de 2003 que registrou 381 novos cursos, o
equivalente a 5,3% no período analisado.
Nos anos de 2008 e 2009, notou-se retomada de crescimento, sendo respectivamente, 589 e 652
cursos autorizados, mantendo-se acima da média observada no período. Em 2010 as informações apuradas
denotam pequena queda no número de autorizações 471. Mas que foram compensadas pelos números de
2011 que atingiram 838 autorizações valor que foi ultrapassado em 2014 com 839 novos cursos, um
recorde para o período em questão.
A análise permite verificar que dos 10 cursos mais autorizados, o curso de Engenharia representou
17,6% do total. No período foram autorizados 1.277 novos cursos, perfazendo a média anual de 106
autorizações/ano. Em 2009, inicio de um forte crescimento no número de autorizações foram autorizados
135 cursos, em 2010, 141 cursos e em 2011 foram autorizados 182 cursos. Em 2012 ocorreram, modestos
93 autorizações de cursos de Engenharia, valor recuperado no ano de 2013 com 230 novos cursos e no
último ano 2014 um recorde registrado de 315 novas autorizações.
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Destaca-se que o curso de Administração passou a ocupar a 2ª posição, no ranking dos 10 cursos
mais autorizados no período, representando 8,8% do total de cursos autorizados, perfazendo 637
autorizações e média anual de 53 autorizações/ano. Em 2009, foram autorizados 51 cursos, em 2010, 30
cursos e em 2011 foram autorizados 68 cursos. Em 2012, ocorreram 28 autorizações apenas de cursos de
administração, 2013 fechou o ano com 48 novos cursos e em 2014 com 36 autorizações. Nestes últimos
dois anos o Curso de Administração tem perdido espaço/posições no ranking para outros cursos.
Assumindo a 2ª posição no ano passado, encontra-se o curso de Ciências Contábeis, com 509
autorizações no período, representando 7,0% do total de cursos autorizados, 3ª posição no período em
análise. No período de 2011 a 2014, foram autorizados 45 cursos/ano.
O curso de Direito também tem obtido um fraco desempenho, posicionando-se em 5º lugar no
ranking nos últimos anos, inclusive sem autorizações registradas em 2009, 2013 e 2014. Já o curso de
Enfermagem ocupa atualmente a 4ª posição, ultrapassando no último ano o curso de Direito, tendo se
recuperado ligeiramente nos últimos anos. Em 6º lugar como cursos mais autorizados aparece o curso de
Educação Física, com 363 novos cursos.
O curso de Pedagogia obteve 320 novas autorizações ocupa a 7ª posição. Em 2013, o curso de
Psicologia obteve 251 novos cursos se posicionando em 8º lugar, seguido do tradicional curso de Letras
com 234 autorizações em seguida o curso de Fisioterapia que entrou no ranking para consolidar a sua
posição entre os 10 cursos mais autorizados na última década. Com 199 novos cursos ocupando o 10º lugar
como curso mais autorizado no período foi Fisioterapia, com média de 17 autorizações/ano, no período.
Vale destacar que os cursos de Serviço Social, Comunicação Social, Farmácia e Sistemas de
Informação têm alcançado espaços mais significativos no mercado de trabalho, refletindo na ampliação das
autorizações.
Se considerarmos apenas o ano de 2014, o curso de Arquitetura e Urbanismo obteve um ótimo
desempenho ocupando a 5ª posição no ano, com 42 novos cursos somente no ano passado, acumulando
um total de 320 cursos no período de estudo.

3.

Vagas mais autorizadas

Com relação às vagas, o quantitativo autorizado no período de 2007 a março de 2014 foi de
642.055 vagas, representando em 2014, 17,7%, em 2011 apurou-se 15,7%, apresentando forte queda em
2012, com 6,8%, seguido de crescimento expressivo em 2013 (13,5%).
Os cinco cursos com mais vagas autorizadas no período analisado representaram 52,0% do total.
Em 2014, foram criadas 113.378 novas vagas. Deste total, o curso de Engenharia obteve mais vagas
autorizadas (44.402 vagas), equivalente a 39,2% do total no ano, seguido do curso de Educação Física, com
7.870 vagas, equivalente a 6,9% do total apurado no ano, e o curso de Ciências Contábeis com 7.045 vagas,
representando 6,2% do total.

4.

Regiões – Cinco cursos mais autorizados

No período em análise, na Região Centro-oeste, os cinco cursos mais autorizados foram
Administração (74), Engenharia (63), Ciências Contábeis (61), Direito (56) e Enfermagem (49). Na Região
Nordeste, os 5 cursos mais autorizados foram Engenharia (273), Administração (136), Enfermagem (135),
Ciências Contábeis (104) e Direito (98).
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Em suma, no ranking de 2013 e 2014, foram os cursos de Engenharia - apresentaram forte
crescimento 545 cursos no biênio, Ciências Contábeis 109, Educação Física 89, Administração com 84
autorizações, e Pedagogia 66 novos pedidos de autorização, projetando desempenho superior a outros,
que figuravam entre os mais autorizados.
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A Região Norte apresentou configuração diferenciada, ou seja, os cinco cursos mais autorizados
foram Engenharia (63), Administração (53), Ciências Contábeis (37), Enfermagem (35), Direito (24). Na
Região Sudeste, os cinco cursos mais autorizados foram: Engenharia (654), Administração (270), Ciências
Contábeis (204), Educação Física (161) e Pedagogia (147). Por outro lado, na Região Sul, a sequência
observada foi: Engenharia (224), Administração (104), Ciências Contábeis (103), Direito (68) e Educação
Física (55).
Finalizando, no ensino superior, em 2014 observou-se a criação de 839 novos cursos nas IES
isoladas, representando 113.378 novas vagas, o que sugere mais de 310 novas vagas autorizadas pelo MEC,
a cada dia. No primeiro trimestre de 2014 foram autorizados: 2 cursos em janeiro, em fevereiro ocorreram
23 novas autorizações e 141 cursos em março ou seja, uma tendência à aumentar o quantitativo de cursos
e vagas autorizados.
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Assim, segue o quantitativo de autorizações curso a curso e por região, bem como um panorama
das autorizações. Trata-se de um quadro geral, organizado cronologicamente e na forma de gráficos para
melhor compreensão e análise.
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