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I – RELATÓRIO
A Faculdade de Tecnologia do Istituto Europeo di Design situa-se na Rua Maranhão
nº 617, Higienópolis, São Paulo, Capital, cuja mantenedora é o Istituto Europeo di Design,
associação civil sem fins lucrativos, CNPJ nº 08.620.427/0001-02, com Estatuto registrado no
2º Oficio do Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, sob o nº
90.614.
A mantenedora e sua mantida tem suas histórias interligadas ao ano de 1966, quando o
Istituto Europeo di Design iniciou suas atividades de ensino, formação e pesquisa na cidade
de Milão, Itália, berço mundial do design. Em 6 anos, sua base de atuação ampliou-se de
forma significativa.
Segundo o Relatório da Comissão de Avaliação nº 58.156, atualmente o IED está
presente em 8 cidades (Milão, Torino, Roma, Veneza, Madrid, Barcelona, Rio de Janeiro e
São Paulo), com cerca 60.0000 estudantes formados nos últimos 40 anos, 7.000 alunos que
frequentam seus cursos, totalizando cerca de 1.200 professores, 300 técnicos-administrativos,
oferecendo 31 cursos trienais e 59 cursos masters. Há uma holding do grupo que controla toda
a sociedade operadora da área de formação chamada Europa Felix.
Diz o Relatório da Comissão de Especialistas:
Os cursos que são ministrados pelo IEDSP se dividem em cursos masters
(cursos de atualização profissional ou cursos de curta duração), tais como: industrial
design, fashion design, design estratégico, interiore design, cursos trienais (para
formados no ensino médio): moda: fashion design e design de jóias e acessórios,
design: industrial design e interior design e artes visuais: gráfico design e digital &
virtual design) e cursos de extensão (fashion sketch, desenho de joalheria, car design,
photoshop, design e sustentabilidade).
O IEDSP, que em fevereiro/2005 se constituiu na primeira sede fora da
Europa, tem por missão criar cidadãos cultos, criativos, inovadores, capazes de
realizar os sonhos com paixão, liberdade e responsabilidade. Sua visão é formar
profissionais que saibam mudar o mundo com criatividade e responsabilidade ética e
social. Como Instituição de Ensino Superior, a IEDSP em 2009 pretende implantar os
seguintes cursos, conforme consta em seu PDI: produção joalheira, design de
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produtos, design de interiores, produção multimídia, design gráfico e design de moda.
O IEDSP está localizado numa região que possui uma inserção extremamente
importante, uma vez que o Estado de São Paulo possui um grande peso no
desenvolvimento da tecnologia nacional, sendo responsável pela aplicação de 32%
dos gastos em pesquisas e obtendo 50% de todo o resultado obtido no país. Neste
contexto o IEDSP, pautado nos seus valores e princípios, está comprometido com a
formação do discente, envolvendo-o em estratégias educacionais, vinculando-o com
parcerias com empresas de grande prestígio, possuindo um corpo docente formado
por profissionais e pesquisadores experientes nas diversas áreas do saber.
DIMENSÃO 1 – Organização Institucional – CONCEITO “5”
A Faculdade de Tecnologia do Istituto Europeo Di Design, que será mantida
pelo Istituto Europeo Di Design - São Paulo, escolheu as instalações do antigo
Colégio Horizontes, de propriedade da Ordem Carmelitana, para se instalar. O
edifício está localizado num bairro tradicional da cidade, próximo à Av. Paulista e do
centro de São Paulo. A Instituição possui 3 mil m2 de área construída, conforme
explanado em seu PDI (pág.3 - instalações físicas). Pelo fato de a IES estar inserida
no contexto do Istituto Europeo Di Design - Escuela SRL, constata-se que a mesma
tem plenas condições de cumprir sua missão que é a de criar cidadãos cultos,
criativos, inovadores, capazes de realizar os sonhos com paixão, liberdade e
responsabilidade. Existem plenas condições para que o PDI possa ser implantado,
com potencial para melhorias na instituição e nos cursos que pretende oferecer. As
funções e cargos previstos no organograma inclusos no PDI da IES apresentam
condições de sua efetivação, uma vez que sua estrutura hierárquica é bem compacta,
não prevendo departamentalização ou criação de institutos, sendo exercida pelo
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO (Diretor Geral, Diretor Acadêmico;
Coordenadores dos Cursos; Coordenador de Pós-Graduação e Pesquisa;
Coordenador de Cooperação Internacional e Responsabilidade Social; um (1)
representante do corpo docente, escolhido por seus pares; um (1) representante da
Mantenedora, escolhido por seu Presidente; um (1) representante do Corpo TécnicoAdministrativo, escolhido pelo Diretor Geral; um (1) representante discente indicado
pelos alunos; um (1) representante da comunidade, escolhido pelo Diretor Geral).
Pelo CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (Diretor Geral, que o preside;
Diretor Acadêmico; um (1) representante da Mantenedora, indicado por ela; um (1)
representante do Corpo Técnico-Administrativo, designado pelo Diretor Geral, com
mandato de um (1) ano, ouvida a Mantenedora; um (1) representante discente,
escolhido pelos alunos, com mandato de um (1) ano). Pelo CONSELHO DE CURSO
(Coordenador do Curso, seu presidente; três (3) professores escolhidos por seus
pares representando as grandes áreas dos Cursos; dois (2) representantes discentes,
escolhidos por seus pares. Pelos ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E SUPERVISÃO (Diretoria
Geral; Diretoria Acadêmica; Coordenação de Curso; Coordenação de PósGraduação e Pesquisa; Coordenação de Cooperação Internacional e
Responsabilidade Social).
O sistema de administração/gestão do IEDSP está organizado para que as
decisões sejam tomadas de forma ágeis (sic) para dar suporte ao funcionamento dos
cursos pretendidos. Esta forma de gestão permite ainda a participação de docentesdiscentes dos cursos em órgãos colegiados acadêmicos (conforme descrito no
Regimento). O IEDSP demonstra possuir recursos financeiros para dar suporte aos
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investimentos previstos no PDI. A IES planeja ainda executar um projeto de autoavaliação de forma permanente, objetivando atingir os diversos segmentos da
comunidade acadêmica, sempre reavaliando para que continuamente se um ensino de
qualidade (sic).
Este processo de autoavaliação englobará: análise situacional, identificação
de problemas e conquistas, identificação de soluções, plano de ação,
acompanhamento das ações e divulgações dos resultados. Este programa de
avaliação tem fundamentalmente o objetivo de promover e estimular o processo de
autoavaliação e sua base legal encontra-se nas orientações do SINAES (Lei nº
10.861, de 14/04/2004). (Relatório da Comissão)
A única ressalva observada pela comissão é de que não há ainda definição quanto ao
número dos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), como eles serão escolhidos,
não estando ainda claramente explicitado no projeto como se dará o processo autoavaliativo.
DIMENSÃO 2 – Corpo Docente – CONCEITO “5”
No que tange à capacitação e acompanhamento docente, há uma política
respaldada em um plano de carreira com critérios definidos para ingresso do
Magistério Superior, para enquadramento/promoção na carreira, sistema de
pontuação e regime de trabalho (conforme descrito no PDI). A política de estímulo e
qualificação dos docentes tem por premissa promover intercâmbios entre professores
e profissionais de todas as Escolas da Europa e Brasil, assim como encontros anuais
na Itália. O objetivo destes encontros é promover também a integração entre
professores. Tal item é previsto na planilha apresentada no sistema e-MEC e no PDI
(demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira). A estrutura da Carreira
do Magistério Superior da Faculdade de Tecnologia Istituto Europeo Di Design
(IEDSP) é constituída pelas seguintes categorias: auxiliar de ensino, professor
assistente, professor adjunto e professor titular. O Corpo técnico-administrativo
possui formação, adequação e experiência para exercerem (sic) suas funções. Com
relação à organização do controle acadêmico, a IEDSP utiliza o sistema RM. No que
concerne aos programas de apoio ao estudante, entre as diversas atividades,
destacam-se as complementares e as curriculares de conclusão de curso que
objetivam o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. Está previsto, dentre
os programas de apoio pedagógico e financeiro aos discentes, a monitoria e um
serviço de acompanhamento pedagógico baseado no nivelamento de estudos.
(Relatório da Comissão)
DIMENSÃO 3 – Instalações Físicas – CONCEITO “4”
A Instituição possui boas condições físicas, com 16 salas de aulas
estruturadas para os tipos de cursos a serem oferecidos (máximo de 30 alunos),
possuindo cadeiras ergonômicas e mesas para desenvolvimento de atividades
práticas; possui 3 laboratórios de informática com capacidade para 26 discentes
cada um. Podemos destacar que existem dois auditórios (80 e 60 lugares),
interligados por uma porta reversível. A instituição conta com dez banheiros e uma
sala para diretoria geral. Há uma sala para professores com três microcomputadores
PC com acesso a internet, gravador de CDs, scanner e uma impressora. A acústica,
iluminação e ventilação de todos os ambientes são boas para as atividades propostas.
Existem dois sanitários (masculino e feminino) para portadores de necessidades
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especiais. Existe também uma boa área de convivência. A Biblioteca está instalada
numa área que comporta 20 alunos e há 3 computadores para consulta dos mesmos.
Seu funcionamento previsto é de 2ª a 6ª feira, das 9 às 22h, estando aberta não só à
comunidade acadêmica, mas também ao público em geral. Aos sábados funciona das
9 às 13h. Ressalta-se que está prevista a ampliação dos acervos conforme a
implantação dos cursos. Para o 1º ano de funcionamento a instituição conta com
cerca de 1.310 títulos, com 2.933 exemplares, 52 Cds, 22 DVDs, e 15 VHs e 15
assinaturas de periódicos. A política de atualização de acervo dedica especial
atenção às indicações de docentes, discentes e estrutura curricular dos cursos. A
informatização da biblioteca já está em funcionamento com programas e aplicativos
com tecnologia atualizada (RM Sistemas), reserva de livros on-line e disponibilidade
de acesso à internet. A comissão observou que o auditório disponível é relativamente
pequeno no atendimento à demanda que ocorrerá quando da criação dos cursos. A
estrutura física da biblioteca existente é bastante limitada, necessitando de uma
ampliação a fim de que possa atender de forma mais adequada a necessidade dos
discentes. O acervo disponível pode ser considerado adequado para o 1º ano.
Observou-se também que não existem salas de estudos para trabalhos em grupos na
biblioteca. Quanto aos sanitários, embora existam um masculino e um feminino por
andar, a metragem deles é pequena. Também ainda não existem salas previstas para
coordenação dos cursos a serem implantados.
Registre-se que a Faculdade de Tecnologia do IEDSP possui condições de acesso para
portadores de necessidades especiais (elevadores e vagas de estacionamento exclusivas),
como também há banheiros específicos para portadores de necessidades especiais.
Parecer Final da Comissão
A comissão de avaliação constituída através do Ofício de designação Nº
000154 MEC/INEP/DEAES, composta pelos professores Marcelo Antonio Dubuc,
Leila Rubinsztajn Direzenchi e Luiz Antonio de Bastos Andrade realizou a avaliação
da Faculdade de Tecnologia do Istituto Europeo Di Design (IEDSP) localizada na
Rua Maranhão, 617, Higienópolis - São Paulo, conforme processo Sapiens/e-Mec nº
20077808-33734, para efeito de Credenciamento de IES nova. Na visita in loco
realizada no período de 05 a 08 de novembro de 2008, apresenta o seguinte resumo
da avaliação qualitativa das três (3) dimensões avaliadas:
DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL CORPO SOCIAL INSTALAÇÕES FÍSICAS POTENCIALIDADES

CONCEITO
5
5
4

Dimensão 1 – ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL:
A Faculdade de Tecnologia do Istituto Europeo Di Design (IEDSP) possui
missão clara, um PDI viável e estrutura organizacional e administrativa capazes de
assegurar a execução do PDI. A gestão permite a participação de docentes e
discentes em todos os órgãos colegiados acadêmicos. O planejamento econômicofinanceiro apresenta compatibilidade para sua viabilização.
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Dimensão 2 – CORPO SOCIAL:
Existe um bom plano para a carreira docente. O corpo técnico administrativo
é adequado e qualificado para o exercício de suas funções. Já existe implantado um
eficiente sistema de controle acadêmico na instituição (RM Sistemas). O projeto prevê
incentivos à participação de docentes em eventos e cursos, com verba de custeio
alocada no demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira. Têm-se
incentivos aos docentes e discentes para produção tecnológica, principalmente
através do CRIED (Centro Ricerche Istituto Europeo Di Design). A IES oferecerá
apoio aos alunos para: programa de nivelamento, bolsas de estudos e monitoria.
Dimensão 3 – ESTRUTURA FÍSICA:
A Faculdade de Tecnologia do Istituto Europeo Di Design (IEDSP) possui
instalações adequadas para as atividades administrativas. As salas de aula são
adequadas, bem iluminadas, limpas e com ventilação. Existe uma adequada área de
convivência . No entorno da Faculdade de Tecnologia do Istituto Europeo Di Design
(IEDSP) existem pontos de transportes urbanos, telefones públicos, estacionamentos,
correio, serviços de xerox, lanchonetes e restaurantes. A biblioteca está
informatizada, contando com bases de dados para pesquisa on-line. A instituição
conta com rede de informática com computadores disponíveis nas salas de docentes e
nos laboratório de informática com 90 equipamentos. Todos os equipamentos são
atualizados e com acesso a internet banda larga.
FRAGILIDADES
Dimensão 1 – ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL:
No projeto de autoavaliação institucional não existe uma definição quanto ao
número de membros da CPA, como eles serão escolhidos, não estando ainda
claramente explicitado no projeto como se dará, efetivamente, o processo
autoavaliativo.
A Faculdade de Tecnologia do Istituto Europeo Di Design (IEDSP) por estar
iniciando suas atividades, possui grande parte dos seus professores contratados como
horistas.
Dimensão 2 – CORPO SOCIAL:
Os professores possuem produção científica incipiente, mas isto se explica em
virtude dos cursos serem da área tecnológica.
Dimensão 3 – ESTRUTURA FÍSICA:
A biblioteca possui instalações que precisam ser reestruturadas para as
atividades devido ao seu pouco espaço para poder abrigar a quantidade de alunos
prevista no PDI.
Considerando, portanto, os referenciais de qualidade dispostos na legislação
vigente, nas orientações do Ministério da Educação, nas diretrizes da Secretaria de
Ensino Superior, e neste instrumento de avaliação, a proposta da Faculdade de
Tecnologia do Istituto Europei Di Design (IEDSP) apresenta perfil muito bom de
qualidade. (grifei)
Nem a IES nem a Secretaria de Educação Superior (SESu) impugnaram o Relatório da
Comissão de Especialistas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP).
A SESu/MEC informa que o Relatório de Avaliação nº 58.156, de 8/1/2009, resultado
da verificação in loco para fins de credenciamento da Faculdade de Tecnologia do Istituto
Europeo Di Design, abrangeu três grandes dimensões, ORGANIZAÇÃO
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INSTITUCIONAL, CORPO SOCIAL e INSTALAÇÕES FÍSICAS, tendo a conceituação
global sobre tais itens sido “5”, “5” e “4”, respectivamente.
Cumpre registrar que tramitam, em conjunto ao processo de credenciamento em
questão, 6 pedidos de autorização para funcionamento de cursos superiores de tecnologia: nº
20077912 (Design de Interiores), nº 20077913 (Design de Moda), nº 20077885 (Design de
Produto), nº 20077911 (Design Gráfico), nº 20077915 (Produção Joalheira) e nº 20077914
(Produção Multimídia), sendo que os três últimos ainda aguardam pela conclusão da avaliação
pelo INEP.
Segundo a SESu/MEC, a análise técnica das propostas dos cursos que já foram
avaliados in loco revelou que as mesmas são viáveis.
Pesquisando no Sistema e-MEC os resultados das três avaliações realizadas, cabe
registrar:
(1) Processo nº 20077912 – Design de Interiores – Relatório 58.159
Dim. 1 – Organização Didático-Pedagógica: Conceito “3”
Dim. 2 – Corpo Docente: Conceito “3”
Dim. 3 – Instalações Físicas: Conceito “3” – Conceito Global: “3”.
(2) Processo nº 20077913 – Design de Moda – Relatório 58.160
Dim. 1 – Organização Didático-Pedagógica: Conceito “4”
Dim. 2 – Corpo Docente: Conceito “3”
Dim. 3 – Instalações Físicas: Conceito “4” – Conceito Global: “4”.
(3) Processo nº 20077885 – Design de Produtos – Relatório 58.157
Dim. 1 – Organização Didático-Pedagógica: Conceito “3”
Dim. 2 – Corpo Docente: Conceito “4”
Dim. 3 – Instalações Físicas: Conceito “4” – Conceito Global: “4”.
O Relatório da SESu assim conclui:
Tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 09/05/2006, com alterações do Decreto
nº 6.303, de 12/12/2007, considerando a instrução do processo ora tratado, conforme
registro neste Sistema e-MEC, e o Relatório de Avaliação in loco nº 58.156, de
08/01/2009, da Comissão de Avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais – INEP, submete-se à Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação, para análise e deliberação, o processo de credenciamento da
Faculdade de Tecnologia do Istituto Europeo di Design, a ser estabelecida à Rua
Maranhão, nº 617, Higienópolis, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
mantida pelo Istituto Europeo di Design - São Paulo (IED-São Paulo).
Diante do exposto pelo Relatório da Comissão de Especialistas do INEP, submeto à
deliberação da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação o seguinte
voto.
II – VOTO DO RELATOR
Voto favoravelmente ao credenciamento da Faculdade de Tecnologia do Istituto
Europeo di Design, a ser estabelecida à Rua Maranhão, nº 617, Higienópolis, no município de
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São Paulo, no Estado de São Paulo, mantida pelo Istituto Europeo di Design – São Paulo, com
sede na mesma cidade e Estado, até o primeiro ciclo avaliativo do SINAES a se realizar após
a homologação deste Parecer, nos termos do disposto no art. 10, § 7º, do Decreto nº
5.773/2006, com redação dada pelo Decreto nº 6.303/2007, observado o prazo máximo de 3
(três) anos, conforme o art. 13, § 4º, daquele Decreto, a partir da oferta dos cursos superiores
de tecnologia de Design de Interiores, com 200 (duzentas) vagas totais anuais, de Design de
Moda, com 200 (duzentas) vagas totais anuais, e de Design de Produtos, com 150 (cento e
cinquenta) vagas totais anuais, na modalidade presencial.
Brasília (DF), 6 de agosto de 2009.

Conselheiro Milton Linhares – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 6 de agosto de 2009.

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – Presidente

Conselheiro Mario Portugal Pederneiras – Vice-Presidente
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