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I – RELATÓRIO
A Associação Artística e Cultural Atualiza solicitou ao Ministério da Educação –
MEC o credenciamento da Atualiza Pós-Graduação para a oferta de curso de especialização
em nível de pós-graduação lato sensu, em regime presencial, apresentando para tal finalidade
o projeto pedagógico do curso em Enfermagem em Saúde Pública.
A Associação Artística e Cultural Atualiza é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,
fundada em 15 de setembro de 1997. Foi reconhecida como Instituição de Utilidade Pública
Municipal, pela Lei nº 5.724/2000. Situa-se na Rua Fernando de Noronha, nº 98, Bairro
Pituba, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
A Atualiza Pós-Graduação tem entre seus objetivos: contribuir para o
desenvolvimento de competências na prática profissional de enfermeiros que atuem ou
desejam atuar em unidades básicas de saúde sob a estratégia Saúde e Família; de analisar o
processo saúde e doença e suas implicações na dinâmica familiar e oferecer subsídios para
viabilizar as ações de Enfermagem frente às necessidades de saúde da comunidade.
Tem como missão, dentre outras, promover o aperfeiçoamento profissional e pessoal
dos seus alunos através do incentivo ao aprendizado contínuo, em sintonia com as tendências
do mercado, visando à formação de pessoas que contribuam para o desenvolvimento da
sociedade.
Em outubro de 1999, a Atualiza Pós-Graduação ingressou na área de saúde realizando
o curso de capacitação em Auditoria Médica e de Enfermagem, com carga horária de 20h,
com 165 participantes, divididos em 5 turmas. Em 2000, o mesmo curso de capacitação teve
116 participantes, em 4 turmas. Nesse ano, foram oferecidos também os cursos de capacitação
em Enfermagem em Home Care, com 24h, e Auditoria e Revisão de Contas Hospitalares para
Enfermeiros, com 24 h. Diversos cursos de capacitação e atualização, na área da saúde, são
oferecidos regularmente pela Atualiza.
Desde agosto de 2000, em decorrência de convênio mantido com a Universidade
Castelo Branco/RJ, na área da saúde, a Atualiza ministra cursos de especialização, entre os
quais: Auditoria Médica e de Enfermagem; MBA Executivo em Saúde; Personal Training,
sendo todos presenciais e com mais de 360 horas.
Em 2001, além dos cursos citados anteriormente, foram oferecidos os cursos de
especialização em Enfermagem Pediátrica e Neonatal e Fisioterapia em Traumato-ortopedia.
Marília Ancona – 0637/MZG

PROCESSO Nº: 23000.010637/2007-94

Ainda em 2001, a Atualiza levou para Salvador o curso de Especialização em Citologia
Clínica, em convênio com a Sociedade Brasileira de Citologia Clínica – SBCC.
Em 2002, além dos cursos anteriores, foi oferecido o curso de especialização em
Fisioterapia Pneumo-Funcional. No mesmo ano, foi firmado convênio com a Universidade
Guarulhos para realização de curso de pós-graduação lato sensu em Hematologia Clínica, em
Salvador.
Em 2003, a Atualiza iniciou suas atividades em Recife, com os cursos de pósgraduação lato sensu em Citologia Clínica, Hematologia Clínica e Auditoria de Enfermagem.
Em 2004, a Atualiza ampliou a oferta de cursos de especialização, com os cursos de:
Enfermagem em Emergência, Enfermagem em UTI, Enfermagem em Nefrologia,
Enfermagem em Oncologia e Enfermagem em Obstetrícia.
Em 2005, foi firmado convênio com a UNI-BH – Centro Universitário de Belo
Horizonte, para a realização dos seguintes cursos: Enfermagem em Obstetrícia e Enfermagem
em Cardiologia, em Salvador, e Farmácia Magistral e Microbiologia Laboratorial, em Recife.
Entre 2000 e 2006, a Atualiza teve 2.369 alunos nos cursos de especialização na área
de Saúde oferecidos pela instituição.
A Atualiza considera que, hoje, possui experiência e condições suficientes para
ministrar cursos na área da Enfermagem em seu instituto, sem estar atrelada a convênios.
Promovidas as análises documentais pertinentes à Secretaria de Educação Superior e
em atendimento à legislação vigente, o processo foi encaminhado à Comissão de Verificação
designada pelo Despacho do Departamento de Supervisão da Educação Superior nº 117/2007
(MEC/SESu/COACRE/SECOV), de 9/10/2007, composta pelos professores David Lopes
Neto (Universidade Federal do Amazonas – UFAM) e Kaneji Shiratori (Universidade Federal
do Rio de Janeiro – UFERJ), com o propósito de proceder à análise do projeto pedagógico,
bem como à verificação, in loco, das condições existentes para o credenciamento da Atualiza
Pós-Graduação.
Segundo a Comissão, a estrutura organizacional da Atualiza é suficiente para atender
ao curso pretendido, e apresenta viabilidade econômica e experiência acadêmica adquirida
em 7 (sete) anos com a oferta de cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização.
A Comissão destacou que a estrutura curricular é pertinente e a infra-estrutura
apropriada ao desenvolvimento do curso.
O corpo docente proposto inicialmente para o curso de especialização, em nível de
pós-graduação lato sensu, de Enfermagem em Saúde Pública era composto por 15
professores, com experiência acadêmica e profissional. Após o envio dos diplomas dos
docentes, em 11 de dezembro de 2007, por meio do Ofício nº 29/2007, a Diretora
Administrativa da Atualiza informou a exclusão, do quadro do corpo docente do curso, a
profa. Maslowa Islanowa Cavalcanti Freitas, sendo que as disciplinas a seu encargo foram
transferidas para a profa. Marisa Leal Correia Melo.
O corpo docente definitivo para o curso em Enfermagem em Saúde Pública conta com
14 (quatorze) professores, conforme o quadro abaixo:
Nome do Professor
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho
Erenilde Marques de Cerqueira

Evanilda Souza de Santana Carvalho
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Titulação (Instituição,
local e ano)
Doutor em Medicina
UFBA (2004)
Mestre em Saúde
Coletiva
UEFS (2001)
Mestre em
Enfermagem
UFBA (2005)

Nome da Disciplina

Horas da
Disciplina

Sistema de Informação na Saúde

20

Saúde, Sociedade e Trabalho

20

Enfermagem Baseada em
Evidências – seminário

10
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Nome do Professor
Fernando Reis do Espírito Santo
Iraildes Andrade Juliano
Nilza Sampaio Ferreira
Margarida Maria de Vasconcelos
Oliveira Santana

Maria de Lourdes de Freitas Gomes

Marisa Leal Correia Melo

Silvone Santa Bárbara da Silva Santos
Maria Thaís de Andrade Calasans

Maria Salete Bessa Jorge

Rita de Cássia Rocha Moreira
Robinson Moreira Tenório

Titulação (Instituição,
local e ano)
Doutor em Educação
PUC / SP (2003)
Mestre em Saúde
Coletiva
UEFS (2001)
Especialização
(não especificado)
Mestrado em Saúde
Coletiva
Universidade Estadual
de Feira de Santana
(1999)
Mestra em
Administração de
Serviços de
Enfermagem
UFBA (2003)
Mestrado em Saúde
Coletiva
Universidade Estadual
de Feira de Santana
(1999)
Mestre em
Enfermagem
UFBA (2006)
Mestra em
Enfermagem
UFBA (2006)
Mestre em
Enfermagem
Psiquiátrica
USP (1992)
Doutora em
Enfermagem
USP (1997)
Mestre em
Enfermagem
UFBA (2005)
Doutor em Educação
USP (1996)

Nome da Disciplina

Horas da
Disciplina

Formação Pedagógica em saúde

30

Políticas Públicas de Saúde

40

Enfermagem e Trabalho

10/20

Tópicos Especiais de Atenção
Básica à Saúde

10/20

Metodologia da Assistência de
Enfermagem em Saúde pública

30

Educação em Saúde Gestão e
Planejamento em Saúde

Vigilância em Saúde

20/30

20

Processo de Cuidar em
Enfermagem

20/80

Processo de Cuidar em
Enfermagem

20/80

Processo de Cuidar em
Enfermagem

40/80

Introdução à Metodologia da
Pesquisa e Acompanhamento
Metodológico da Monografia

60

A distribuição da titulação está contida na tabela a seguir:
Titulação Acadêmica
Doutor
Mestre
Especialista
TOTAL
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Quantitativo
4
9
1
14

Percentual
29%
64%
7%
100%
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De acordo com o projeto pedagógico apresentado, o curso proposto terá carga horária
de 380 (trezentas e oitenta) horas-aula, integralizado em 19 (dezenove) meses. A Comissão de
Verificação considerou que há coerência dos conteúdos curriculares com os objetivos do
curso e com o perfil do egresso.
O processo seletivo dos candidatos terá como requisitos básicos: a condição de ser
portador de diploma de curso superior, análise do Curriculum Vitae e prova escrita.
A Comissão de Verificação destacou a coerência e a consistência da proposta de
avaliação do processo ensino aprendizagem com a concepção do curso. Os alunos deverão
ser submetidos à avaliação diagnóstica no ingresso, à avaliação formativa durante o curso e
à avaliação somativa ao seu término. A obtenção do certificado está condicionada à
apresentação da monografia.
A Comissão de Verificação considerou a infra-estrutura básica adequada. A
instituição dispõe de 1.000m² distribuídos em: 2 (dois) auditórios para 57 e 108 lugares,
equipados com sistema de som/TV, vídeo, data show, projetor de slides, projeção de imagens
simultâneas. Conta com salas destinadas à secretaria, diretoria, coordenadores e
professores, com acesso a equipamentos de informática e rede de comunicação científica.
Dispõe de 3 (três) salas de aulas, equipadas, e 2 (duas) salas de aula/clínica equipadas com
vídeos, TV, DVD, projetores, materiais e equipamentos para esterilização, entre outras
dependências. Há acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.
A biblioteca apresenta-se dentro dos padrões exigidos com acesso direto às bases de
dados (internet) e acervo de livros didáticos atualizados.
Em 15/10/2007, a Comissão de Verificação apresentou relatório recomendando o
credenciamento da Atualiza Pós-Graduação, para ministrar o curso de especialização em
Enfermagem em Saúde Pública, com 50 (cinqüenta) vagas, atribuindo às dimensões
avaliadas os seguintes percentuais de atendimento:
QUADRO-RESUMO DA ANÁLISE
Dimensão
Dimensão 1 (Dimensão
Institucional)
Dimensão 2 (Organização
Didático-Pedagógico)
Dimensão 3 (Corpo Docente)
Dimensão 4 (Instalações Físicas)

Percentual de atendimento
Aspectos
Aspectos
Essenciais
Complementares
100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

No Relatório n° 2/2008 (MEC/SESu/DESUP/COSI), apresentado em 10/1/2008, a
SESu manifesta-se favoravelmente ao credenciamento da Atualiza Pós-Graduação, para
ministrar curso de especialização em Enfermagem em Saúde Pública, em regime presencial,
no endereço situado na Rua Fernando de Noronha, nº 98, Bairro Pituba, na cidade de
Salvador, no Estado da Bahia.
Em 19/2/2008, os dirigentes da Atualiza informaram, por e-mail, que a instituição
pretende o credenciamento para a oferta de curso de especialização na área de Enfermagem.
O pedido de credenciamento visa exatamente o rompimento dos convênios com outras IES,
(...) considerando a grande experiência já adquirida na oferta de cursos nesta área.
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II – VOTO DA RELATORA
Favorável ao credenciamento especial da Atualiza Pós-Graduação, para ministrar
cursos de especialização em nível de pós-graduação exclusivamente na área de Enfermagem e
no endereço situado na Rua Fernando de Noronha, nº 98, Ed. João Batista de Souza, salas 101
a 105, Bairro Pituba, na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, com a oferta inicial do curso
de especialização em Enfermagem em Saúde Pública, em regime presencial, pelo prazo de 3
(três) anos.
Brasília (DF), 13 de março de 2008.
Conselheira Marília Ancona-Lopez – Relatora
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, em 13 de março de 2008.
Conselheiro Antônio Carlos Caruso Ronca – Presidente
Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – Vice-Presidente
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