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O que é um Curso Superior de Tecnologia?

De acordo com o anexo da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro

de 2010, ''O curso de tecnologia é um curso superior de formação especializada em áreas cientí�cas e tecnológicas,

que conferem ao diplomado competências para atuar em áreas pro�ssionais especí�cas, caracterizadas por eixos

tecnológicos, com o grau de tecnológo''. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia foram instituídas pela Resolução CNE/CP nº 3/2002.  

É um curso de graduação que abrange métodos e teorias orientadas a investigações, avaliações e aperfeiçoamentos

tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e serviços. Desenvolve

competências pro�ssionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, com vistas ao

desempenho pro�ssional responsável, consciente, criativo e crítico.  

Os graduados nos CST denominam-se tecnólogos e são pro�ssionais de nível superior com formação para a

produção e a inovação cientí�co-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços e estão

aptos à continuidade de estudos em nível de pós-graduação. 

Como todo curso de nível superior, o curso dessa natureza é aberto a candidatos que tenham concluído o ensino

médio, ou equivalente, e que tenham sido classi�cados em processo seletivo. 

Os cursos superiores de tecnologia são de graduação?

Sim, conforme o artigo 4, da Resolução CNE/CP nº 3, de 18 de dezembro de 2002, os cursos superiores de tecnologia

são de graduação, com características especiais, e obedecerão às diretrizes contidas no Parecer CNE/CES nº

436/2001 e conduzirão à obtenção de diploma de tecnólogo. Ainda neste contexto, o anexo da Portaria Normativa

nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, conceitua graduação como: '' Cursos

superiores que conferem diplomas, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e

tenham sidos classi�cados em processo seletivo, conferindo os graus de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnologia". 

Qual a diferença entre curso técnico e curso tecnológico?



Cursos técnicos são programas de nível médio que tem o propósito de capacitar o aluno, proporcionando

conhecimentos teóricos e práticos nas diversas atividades do setor produtivo. Já os cursos tecnológicos são de nível

superior e conferem diploma de graduação, assim como o bacharelado e licenciatura, estando previstos no art 44

da LDB. 

Onde posso consultar as instituições que oferecem os curso de tecnólogos?

A consulta de Instituições de Ensino Superior que oferecem cursos tecnólogos pode ser feita pelo Cadastro e-MEC,

em https://emec.mec.gov.br. 

Há diferença entre o ensino tecnológico e os cursos de graduação tradicionais?

Não, ambos são cursos superiores, conforme o art. 44 da LDB.  

Posso concorrer a uma vaga em concursos públicos com diploma de Tecnólogo?

A designação da quali�cação do servidor é prerrogativa do contratante, contudo, caso a exigência seja de nível

superior e /ou graduação, o formado em cursos tecnológos está apto a prestar o concurso. Ressalta-se a exceção

em caso de solicitação especí�ca da formação em licenciatura e /ou bacharelado. Portanto, o fator determinante é o

teor do edital de cada concurso no qual estarão descriminados os títulos exigidos. 

Posso fazer pós-graduação depois de curso tecnológico?

O portador de diploma de curso de formação de Tecnólogo pode fazer Pós-Graduação, conforme determina o inciso

III, do artigo 44, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB. Os cursos de pós-graduação,

compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, são

abertos a candidatos diplomados em curso de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e

o edital de seleção dos candidatos. 
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