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I – RELATÓRIO

Em  11/9/2006,  o  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  –  Departamento 
Regional do Mato Grosso do Sul (SENAI – MS) protocolou o pedido de credenciamento da 
Faculdade de Tecnologia SENAI Campo Grande. Foi solicitada, também, a autorização para o 
funcionamento  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em Processos  Gerenciais  (SAPIEnS  n° 
20060009607). 

Procedida  a  análise  documental,  constatada  a  conformidade  do  Plano  de 
Desenvolvimento Institucional e do Regimento pelos setores responsáveis da Secretaria de 
Educação Superior – SESu, o processo foi encaminhado ao Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, que designou a comissão de especialistas 
para verificação in loco das condições gerais da instituição. A comissão foi constituída pelos 
professores Domingos Alves Corrêa Neto (Faculdade de Educação e Cultura Montessori - SP 
e das Faculdades Oswaldo Cruz - SP) e Elias Dib Caddah Neto (Centro de Ensino Superior do 
Vale do Parnaíba - PB). 

A visita in loco da comissão de verificação ocorreu entre os dias 12 a 14/11/2007. Em 
12/12/2007, foi apresentado o Relatório nº 48.181.

A comissão destacou que  o PPC do curso descreve os objetivos e perfil do egresso  
bem definidos e compatíveis  com a concepção do curso e  com as diretrizes curriculares  
nacionais,  ressaltando  ainda  a  grande  potencialidade  [da  mantenedora] de  integração  e  
introdução  dos  alunos  no  mercado  de  trabalho,  notadamente  nos  diversos  segmentos  
industriais presentes na região.  Recomendou, no entanto, alguns ajustes. Segundo ela, [...] 
devem  ser  incluídos  no  projeto  a  matriz  curricular,  os  planos  de  ensino  das  unidades  
curriculares,  o  regulamento  do  TCC,  a  forma  de  operacionalização  das  atividades 
complementares quando previstas, o regulamento do Projeto Integrador e as características 
básicas  do  Plano  de  Carreira  e  de  Salários  para  os  professores  de  ensino  superior.  A 
comissão acrescentou ainda que o processo de auto-avaliação do curso não se apresenta bem 
definido no PPC e as unidades curriculares previstas para módulo necessitam de revisão  
quanto às bases tecnológicas e cargas horárias de cada tema.

Segundo a comissão,  o corpo docente previsto para o primeiro ano do curso possui  
boa experiência acadêmica, com  diversidade na formação, o que foi considerado positivo. 
Ele  é  composto  por  10  professores,  sendo  5  mestres  e  5  especialistas,  conforme  quadro 
abaixo:
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Docente Titulação Regime de trabalho Horas 
semanais

Fabiana Maria das Graças Soares de Oliveira Mestre Horista 10
Inácio Leite Reis Especialista Horista 10
Ary Ferreira de Novaes Especialista Horista 10
Jaime Elias Verruck Mestre Parcial 20
Ricardo José Senna Mestre Horista 20
Gilka Cristina Trevisan Especialista Parcial 20
Volmir Meneguzzo Especialista Horista 10
Anderson Teixeira Benites Mestre Horista 10
Rodolfo Marocchino Tavares Especialista Horista 10
Jordana Duenha Rodrigues Mestre Horista 10

A  comissão  comentou  que  os  docentes  demonstraram  comprometimento  com  a 
proposta do curso e alertou sobre a necessidade de se incentivar a produção docente através  
de apoio institucional à participação em simpósios, seminários, ‘workshops’ e outros, além 
de se prever a valorização da produção docente no plano de carreira e de salários da IES.

O corpo técnico-administrativo foi considerado adequado em qualidade, porém será  
necessário um melhor dimensionamento quantitativo para atender as demandas dos cursos  
de  tecnologia.  A comissão ressaltou,  ainda,  a  necessidade  de  informatização  do  processo 
acadêmico.

Com  relação  à  “infra-estrutura  específica”  da  IES  avaliada,  respectivamente  à  
análise  do  pleito  da  implantação  do  “Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Processos  
Gerenciais”, a comissão sintetizou que “as instalações gerais atendem adequadamente as 
necessidades do curso no primeiro ano”.  

As salas de aula, assim como as demais dependências, são conservadas, climatizadas, 
bem iluminadas e com mobiliário confortável. A sala dos professores, coordenação de curso e 
parte administrativa possuem acesso à internet. As instalações sanitárias apresentam um bom 
aspecto  de  conservação  e  limpeza.  Um  dos  banheiros  não  é  adaptado  a  portadores  de 
necessidades especiais, entretanto houve um comprometimento da IES em providenciar sua 
adaptação antes do início do curso. Recomendou-se, também,  a fixação em local visível de  
placas informativas [sobre] equipamentos de segurança.

Existe um laboratório com 20 computadores, número suficiente para o primeiro ano  
de funcionamento do curso.

O horário de funcionamento da biblioteca é [...] perfeitamente adequado ao uso dos  
alunos do curso.  Existem salas de estudo individuais e  para grupos,  estas equipadas com 
recursos multimídias. Há computadores para consulta ao acervo e acesso à internet. O acervo 
é adequado para o primeiro ano de funcionamento do curso.

A comissão considerou que não existem periódicos em número suficientes e nem base  
de dados para consultas  e recomendou  a assinatura de periódicos com o cunho cientifico,  
além de se disponibilizar [bases de dados como] Proquest, EBSCO e CAPES. (sic) 

Segundo  o  parecer  da  comissão,  o  espaço  físico  destinado  ao  curso  superior  de 
tecnologia encontra-se no seu limite, necessitando de ampliação para novos cursos.

Em seu relatório, a comissão de especialistas ponderou sobre três grandes dimensões  
–  “organização  do  curso”,  “corpo  social”  e  “infra-estrutura  específica”  –,  tendo  a  
conceituação global sobre tais itens variado de boa a excelente, com ressalvas sobre alguns 
pontos a serem melhorados.

A comissão atribuiu os seguintes conceitos às dimensões verificadas: 

Dimensão Conceituação
Organização do Curso 5
Corpo Social 4
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Infra-estrutura Específica 4
Em seu parecer final, a comissão considerou que o curso superior de Tecnologia em 

Processos Gerenciais avaliado apresenta um perfil de qualidade BOM.
No  Relatório  n°  86/2008  (CGRET/DRS/SETEC/MEC),  a  Coordenação-Geral  de 

Regulação da Educação Tecnológica manifesta-se favorável ao credenciamento da Faculdade 
de Tecnologia SENAI Campo Grande, a ser estabelecida na Avenida Afonso Pena, nº 1.114, 
Amambaí, no Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, mantida pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Mato Grosso do 
Sul. 

Em 25/4/2008, foi solicitado ao SENAI-MS comprovantes de aquisição de periódicos 
científicos e disponibilização de Bases de Dados específicas de Gestão e Negócios, conforme 
sugestão da Comissão de Especialistas apresentada no Relatório n° 48.181.

Em 30/4/2008,  o  diretor  regional  do SENAI-MS enviou e-mail  informando que  a 
Faculdade de Tecnologia SENAI - Campo Grande disponibiliza as seguintes bases de dados 
– Portal CAPES (periódicos), Proquest e Periódicos USP. [...]  Em relação ao acesso ao  
Banco  de  dados  EBSCO,  o  mesmo  é  pago  e  o  valor  cobrado  é  de  U$  6.000,00,  a  
mantenedora da Faculdade de Tecnologia SENAI - Campo Grande, o SENAI Departamento  
Regional de Mato Grosso do Sul, somente pode efetuar aquisição em moeda estrangeira após  
autorização do Conselho Regional do SENAI. No entanto informamos que um dos periódicos  
acessados nesta base de dados – a revista Harvard Business Review, já é assinada pela 
Faculdade de Tecnologia SENAI de Campo Grande. As revistas da FGV recomendadas pela 
Comissão de Especialistas –  RAE Revista  de Administração de Empresas da FGV e GV 
Executivo foram adquiridas.  Os comprovantes foram enviados em anexo, assim como uma 
relação de fontes de consulta a serem disponibilizadas aos discentes e docentes apresentada 
abaixo:
 

Relação Fontes para Consulta

Fonte Acesso Dados Características dos dados e/ou 
informações Status

RAIS Gratuito Empregos 
formais

Possibilita  obter  dados acerca do 
emprego  formal,  remuneração 
média  em  salários  mínimos  ou  
valor  corrente  para  o  ano  
pesquisado,  empregos  formais  
segundo  o  gênero,  grau  de  
instrução e idade. Os dados podem 
ser selecionados segundo a divisão  
e subdivisão de setores econômicos 
do  IBGE  como  também  pela 
Classificação  Nacional  de  
Atividades Econômicas.  Permite  o 
retorno dos dados segundo a UF,  
microrregiões,  mesorregiões  e  
municípios.  Algumas  informações 
adicionais:  empregos  formais  
segundo  o  tamanho  do 
estabelecimento  empregador 
(tamanho  estabelecido  segundo  o 
número de empregados) e número  
de  horas  contratadas.  PERÍODO: 
Anual com defasagem de um ano,  
geralmente  no  mês  de  outubro  é  
enviado  o  CD  com  os  dados  
consolidados do ano anterior.

Termo de 
compromisso 
enviado ao Minist.  
Do Trab e Empr. 
Aguardando o envio 
dos CD's
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RAISESTEB Gratuito
Número de 

estabelecimento
s

Possibilita  obter  dados acerca do 
número de empresas existentes no  
setor  formal  da  economia.  Os 
dados  podem  ser  selecionados 
segundo a divisão e subdivisão de  
setores econômicos do IBGE como 
também  pela  Classificação 
Nacional  de  Atividades 
Econômicas. Permite o retorno dos 
dados  segundo  a  UF, 
microrregiões,  mesorregiões  e  
municípios.  Algumas  informações 
adicionais:  número  de  empresas 
segundo  o  tamanho  do 
estabelecimento  (tamanho 
estabelecido segundo o número de  
empregados)  e  natureza  jurídica 
do  estabelecimento  (entidades 
empresariais  estatais,  privadas,  
sem  fins  lucrativos,  setor  público  
federal, estadual ou municipal etc.)  
PERÍODO: Anual com defasagem 
de um ano, geralmente no mês de 
outubro  é  enviado  o  CD  com  os 
dados  consolidados  do  ano 
anterior.

Termo de 
compromisso 
enviado ao Minist.  
do Trab e Empr.  
Aguardando o envio 
dos CD's

CAGED Gratuito
Saldo do 
emprego 
formal

Possibilita  obter  dados acerca do 
saldo  do  emprego  formal,  
remuneração  média  em  salários 
mínimos,  empregos  formais  
segundo  o  gênero,  grau  de  
instrução e idade. Os dados podem 
ser selecionados segundo a divisão  
e subdivisão de setores econômicos 
do  IBGE  como  também  pela 
Classificação  Nacional  de  
Atividades Econômicas.  Permite  o 
retorno dos dados segundo a UF,  
microrregiões,  mesorregiões  e  
municípios.  Algumas  informações 
adicionais:  permite  a  seleção 
segundo  o  tipo  de  movimentação 
(Primeiro  emprego,  reemprego,  
desligamento  por  aposentadoria 
etc),  número de  desligamentos  no  
referido  período  etc.,  empregos 
formais  segundo  o  tamanho  do  
estabelecimento,  empregador 
(tamanho  estabelecido  segundo  o 
número de empregados) e número  
de  horas  contratadas.  PERÍODO: 
A cada 45 é enviado o CD com os  
dados consolidados para o último 
mês.

Termo de 
compromisso 
enviado ao Minist.  
Do Trab e Empr. 
Aguardando o envio 
dos CD's

SECEX/MDIC Gratuito Balança 
Comercial

Informações  acerca  do  comércio 
exterior,  principais  produtos  
exportados,  principais  destinos,  
exportações  segundo  a 
classificação das contas nacionais,  
principais  produtos  importados  e  

Consulta pública no 
site do MDIC
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seus  locais  de  origem.  As 
informações  podem  ser  obtidas 
para o estado e seus municípios.

ALICE Web Gratuito Exportação e 
Importação

Dados  acerca  das  exportações  e  
importações.  Os dados podem ser  
obtidos  para  um  determinado 
produto  e  seu  destino  específico  
para um dado período. É possível  
realizar  a  busca  por  unidades  da  
federação. Os dados obtidos são o  
valor  exportado  (US$  FOB)  no 
período  selecionado  e  a  
quantidade  total  exportada  no 
período.

Consulta pública no 
site  http://aliceweb. 
desenvolvimento.gov.
br   

Radar 
Comercial Gratuito Exportação

Dados acerca das exportações. Os 
dados podem ser obtidos para um 
determinado produto e seu destino  
específico  para  um dado período.  
É  possível  realizar  a  busca  por 
unidades  da  federação.  Os  dados 
obtidos são o valor exportado (US$ 
FOB) no período selecionado e a  
quantidade total exportada para o 
destino selecionado no período em 
questão.  É  possível  encontrar  
também  indicadores  acerca  do 
desempenho destas exportações (se 
é um mercado dinâmico, estagnado 
ou  em  recessão  para  o  produto  
consultado)  bem  como  a 
participação das exportações totais  
do  determinado  produto  no  total  
importado  pelo  destino 
selecionado.

Consulta pública no 
site 
h  ttp://radarcomercial  
.desenvolvimento.gov
.br/radar  

IBGE Censo Gratuito Desocupação

É possível  obter  dados acerca do  
número  de  indivíduos 
economicamente  ativos  que  se 
encontram desocupados. Os dados 
se  encontram  desagregados  por 
municípios e gênero. Entretanto o 
dado  refere-se  somente  ao  ano 
2000.

www.sidra.ibge.gov.br

IBGE PNAD Gratuito Desocupação

É possível  obter  dados acerca do  
número  de  indivíduos 
economicamente  ativos  que  se 
encontram desocupados. Os dados 
se  encontram  desagregados  por 
municípios, gênero e faixas etárias.  
Dados disponíveis para os anos de  
1992 a 2006.

www.sidra.ibge.gov.br

BACEN Gratuito
Cotação 
média do 

Dólar

Cotação média do dólar em moeda 
corrente.

FGV Gratuito IGP - DI Índice  Geral  de  Preços  -  
Disponibilidade interna. www.fgvdados.com.br

FGV Gratuito IGPM Índice  Geral  de  Preços  de 
Mercado. www.fgvdados.com.br

IBGE Gratuito INPC Índice  nacional  de  preços  ao  
consumidor. www.ibge.gov.br
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IBGE Gratuito INPCA Índice  nacional  de  preços  ao  
consumidor amplo. www.ibge.gov.br

IBGE Gratuito

PIB a preços 
correntes e 

PIB per  
capita

www.ibge.gov.br

IPEA Gratuito

Salário 
Mínimo 

deflacionado 
pelo INPC

Salário Mínimo deflacionado pelo 
INPC  (R$),  disponível  para  o  
período  de  janeiro  de  1990  a 
janeiro de 2008.

www.ipeadata.gov.br  

IPEA Gratuito

Salário 
Mínimo a 

preços 
correntes

Salário Mínimo a preços correntes  
(R$) para o período de janeiro de  
1990 a janeiro de 2008.

www.ipeadata.gov.br  

IBGE PNAD Gratuito Empregos

É possível  obter  dados acerca do  
número  de  indivíduos  com 10  ou  
mais  anos  de  idade  ocupados 
segundo  a  faixa  etária,  gênero,  
grupo  de  atividade  e  posição  
ocupada.  Os  dados  encontram-se 
disponíveis  de  1992  a  2006  com 
exceção para o grupo de atividade,  
disponível de 2001 a 2006.

www.sidra.ibge.gov.br

IBGE Censo Gratuito Rendimento

Rendimento bruto da PEA ocupada 
proveniente do trabalho principal.  
Dados disponíveis para UF e para 
os  municípios.  Entretanto  o  dado 
refere-se somente ao ano 2000.

www.sidra.ibge.gov.br

IBGE PNAD Gratuito Rendimento
Remuneração  média  por  UF 
segundo a posição na ocupação e  
gênero.

www.sidra.ibge.gov.br

Em síntese, a IES comprovou as condições necessárias para seu credenciamento.
Cumpre registrar que na Reunião Ordinária do dia 12/6/2008, o conselheiro Hélgio 

Trindade pediu vistas do processo e, na Sessão do dia 7/8/2008, devolveu-o acompanhando o 
voto da conselheira-relatora.

II – VOTO DA RELATORA

Favorável ao credenciamento da Faculdade de Tecnologia SENAI Campo Grande, a 
ser  estabelecida  na  Avenida  Afonso  Pena,  nº  1.114,  Amambaí,  no  Município  de  Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, mantida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial  – Departamento Regional do Mato Grosso do Sul, com validade até o primeiro 
ciclo avaliativo do SINAES a se realizar após a homologação deste Parecer, nos termos do 
disposto no § 7º do art. 10 do Decreto n° 5.773/2006, observado o prazo máximo de 3 (três) 
anos,  conforme o § 4º  do art.  13 do mesmo Decreto,  a  partir  da oferta  inicial  do Curso 
Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, com 40 (quarenta) vagas anuais.

Brasília (DF), 5 de novembro de 2008.

Conselheira Marília Ancona-Lopez – Relatora
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III – DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2008.

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – Presidente

Conselheiro Mário Portugal Pederneiras – Vice-Presidente
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