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Com fulcro no Art. 443 e seguintes do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora,
depois de ouvido o Soberano Plenário, que determine a convocação de Audiência Pública a ser realizada dia
05 de dezembro de 2019 às 14h, no Auditório deputado Milton Figueiredo, nesta Casa de Leis, para debater
a Revalidação de diplomas de cursos de graduação e o Reconhecimento de diplomas cursos de
pós-graduação stricto sensu expedidos por universidades estrangeiras.

JUSTIFICATIVA

A lei nº 9.394/96, chamada de Lei de Diretrizes da Educação Nacional, prevê que os diplomas obtidos em
solo estrangeiro possam ter perfeita representatividade no Brasil. Nesse sentido, o MEC criou novos
mecanismos para facilitar e dinamizar esse procedimento. Entretanto, apesar das novas políticas adotadas e
do tempo médio para avaliação dos diplomas obtidos no exterior ter diminuiudo consideravelmente, trazendo
mais segurança jurídica ao processo, entedemos que há espaço para melhorias.

Como exemplo de assuntos que devem ser debatidos no âmbito desta Casa de Leis, podemos citar a
proposta de alteração do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de
Educação Superior Estrangeira, que é objeto do Projeto de Lei Federal 5.180/2019, de autoria da Comissão
de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal, no qual se sugere que médicos brasileiros formados no
exterior que ainda não passaram pelo exame do Revalida possam obter autorização provisória por três anos
para atuar no país na área de Atenção Básica em Saúde, em regiões prioritárias para o SUS.

Essa proposição é de interesse do nosso povo, pois, como se sabe, com o aumento da oferta de cursos de
Medicina em universidades na fronteira entre o Brasil e seus vizinhos, em especial para nós
mato-grossenses na Bolívia, cresceu também o interesse pelas normas vigentes do Revalida, obrigatório
para qualquer médico que não tenha se formado no Brasil, independente de onde seja o seu diploma.

Dessa forma, zelando pela participação da sociedade nas mudanças a serem propostas, contamos com o
apoio dos Nobres Deputados para a aprovação do presente requerimento de audiência pública.
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