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I – RELATÓRIO
O presente processo trata da solicitação do Centro Integrado de Educação, Ciência e
Tecnologia S/C Ltda., inscrito no CNPJ sob nº 02261854000157, protocolado no Sistema
SAPIEnS, sob nº 20070000153, de credenciamento como Centro Universitário por
transformação de suas mantidas, a Faculdade Internacional de Curitiba (FACINTER),
credenciada mediante a Portaria nº 578, de 5/5/2000, e a Faculdade de Tecnologia
Internacional (FATEC), credenciada conforme a Portaria nº 3.615, de 20/12/2002. Em
decorrência da transição do Sistema Sapiens para o Sistema e-MEC, conforme determinações
da Nota Técnica nº 5/2010-COREG/DESUP/SESu/MEC, o processo passou a tramitar pelo
Sistema e-MEC, sob nº 201012239, protocolado em 11/11/2010.
Em análise disponibilizada no Sisitema e-MEC registramos a diligência instaurada
pela Secretaria de Educação Superior transcrita abaixo:
Encontra-se, nesta Secretaria, o processo de Credenciamento como Centro
Universitário, por transformação da Faculdade Internacional de Curitiba e da
Faculdade de Tecnologia Internacional, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Solicita-se que a instituição envie a Portaria de alteração de denominação
do Centro de Educação Tecnológica Internacional, nome que consta no ato de
credenciamento, para Faculdade Internacional de Tecnologia, para que seja dada
continuidade à análise do processo.
A seguinte resposta foi enviada pela instituição:
(...) A transformação dos Centros de Educação Tecnológica deu-se apenas
através do Decreto Presidencial nº 5.225/2004, (em anexo) sem que tenha havido
publicações específicas para cada instituição de ensino.
DECRETO Nº 5.225 DE 1º DE OUTUBRO DE 2004.
Altera dispositivos do Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001, que dispõe
sobre a organização do ensino superior e a avaliação de cursos e instituições, e dá
outras providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas
Leis nos 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 9.131, de 24 de novembro de 1995, e
9.394, de 20 de dezembro de 1996,
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 7º, 13, 24 e 36 do Decreto no 3.860, de 9 de julho de 2001,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
(...)
Art. 3º Os atuais Centros de Educação Tecnológica privados passam a
denominar-se faculdades de tecnologia.
(...)
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de outubro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
A nova denominação, como faculdades de tecnologia, passou a ser utilizada
em seguida e reafirmada pelos atos legais publicados a partir daquela data, conforme
a portaria MEC nº 4.271, de 12 de dezembro de 2005 (documento anexo), que
prorrogou até 31 de dezembro de 2006, o prazo concedido quando do credenciamento
dos Centros de Educação Tecnológicas, renomeados de Faculdade de Tecnologia
pelo Decreto nº 5.225/2004, ocorrido entre os anos de 2001 e 2002.
E também na Portaria nº 788, de 10 de março de 2005, que reconheceu o
curso de Comércio Exterior presencial da instituição, já consta com nome alterado
pelo decreto: Faculdade de Tecnologia Internacional (doc. Anexo).
II – MÉRITO
A FACINTER surgiu a partir da experiência em organização de cursos de PósGraduação, lato sensu, do Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão – Ibpex, em
parceria com instituições de ensino superior desde 1996. Inicialmente foram autorizados os
cursos de Administração e suas habilitações, Ciência Política, Secretariado Executivo e
Turismo. Em 2006 a FACINTER foi credenciada para oferecer educação na modalidade a
distância, iniciando com o curso de graduação em Pedagogia, conforme a Portaria nº 590 de
6/9/2006. Atualmente a IES tem 9 cursos de graduação presencial e suas habilitações, e dois
cursos na modalidade a distância, Pedagogia (e em encerramento Normal Superior). Na PósGraduação lato sensu, que é a base da experiência da FACINTER, há 91 Cursos de
Especializações, ministrados na modalidade presencial (10.297 alunos). A pós-graduação na
modalidade EaD ocorre em todo no território nacional e abrange 463 municípios. A IES tem 7
grupos de pesquisas, não cadastrados no CNPq. A FATEC ocupa a mesma estrutura física da
FACINTER. Juntas compõem o Grupo UNINTER, que atua em diversos níveis de educação,
e que emprega cerca de 680 profissionais em funções técnicas e/ou administrativas.
Atualmente a FATEC INTERNACIONAL oferece 21 (vinte e um) cursos superiores de
tecnologia, sendo 12 (doze) na modalidade presencial, e 9 (nove) em educação a distância
(EaD). Na modalidade presencial a IES conta com 1.722 alunos em cursos de graduação, e
cerca de 6.000 alunos em cursos de pós-graduação lato sensu. Na modalidade não presencial
(EaD), a IES conta com 534 pólos de educação a distância, frequentados por 44.567 alunos
em cursos de graduação, e 8741 alunos em cursos de pós graduação lato sensu.
A missão do Centro Universitário Internacional UNINTER é a formação integral de
pessoas por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, promovendo a construção,
reconstrução e socialização do conhecimento, visando à educação continuada do cidadão
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para atuar com ética e competência, comprometido com a justiça social e o desenvolvimento
sustentável do Brasil e do mundo. Sua visão é ser um Centro de excelência na produção e
difusão de conhecimento, reconhecida pela atuação inovadora e contribuição social.
Na Tabela abaixo encontram-se os cursos oferecidos por ambas instituições.
Tabela 1. Cursos de graduação oferecidos pela Faculdade Internacional de Curitiba e pela Faculdade de
Tecnologia Internacional com seus respectivos atos autorizativos e conceitos
Cursos

1.Administração
2.Ciência Política
3.Ciências Contábeis
4.Com. Social- Jornalismo
5.Com. Social-Publicidade e Propaganda
6.Direito
7.Normal Superior – a distância
8.Pedagogia – a distância
9.Pedagogia-presencial
10.Relações Internacionais
11.Secretariado Executivo Trilíngue
12.Turismo
Faculdade de Tecnologia Internacional
Tecnológicos
13.Análise e Desenvolv. de Sistemas
14.Banco de Dados
15.Comércio Exterior -ead
16.Comércio Exterior-presencial
17.Gestão Comercial-ead
18.Gestão Comercial-presencial
19.Gestão da Produção Industrial-ead
20.Gestão da Produção Industrialpresencial
21.Gestão Financeira-ead
22.Gestão Financeira-presencial
23.Gestão Pública-ead
24.Gestão Pública-presencial
25.Logística-ead
26.Logística-presencial
27.Marketing-ead
28.Marketing-presencial
29.Processos Gerenciais-ead
30.Processos Gerenciais-presencial
31.Secretariado-ead
32.Secretariado-presencial
33.Segurança no Trabalho
34.Sistemas para Internet

Atos
Faculdade Internacional de Curitiba
Bacharelado e licenciatura

Finalidade

Conceito

Port. nº 498 de 10/2/2006
Port. nº497 de 10/2/2006
Port. nº 856 de 1/11/2006
Port. nº 1.192 de 28/12/2006
Port. nº 1.192 de 28/12/2006
Port. nº 467 de 31/3/2009
Port. nº 26 de 2/6/2009
Port. nº 590 de 6/9/2006
Port. nº 1.254 2/9/2010
Port. nº393 de 8/5/2007
Port. nº 496 de 10/2/2006
Port. nº 305 de 30/1/2006

Rec.
Rec.
Rec.
Aut.
Aut.
Rec.
Rec.
Aut.
Rec.
Aut.
Rec.
Rec.

CPC 2
-CPC 2
CPC (SC); CC 4
CPC (SC); CC 4
CPC 3
-CPC 3
CPC 3
SC
CPC 3
CPC 2

Port. nº 45 de 22/2/2008
Port. nº 45 de 22/2/2008
Port. nº 320 de 19/4/2007
Port. nº 788 de 10/3/2005
Port. nº 4.262 de 7/12/2005
Port. nº 231 de 25/1/2005
Port. nº 322 de 19/4/2007
Port. nº 184 de 26/11/2010

Aut.
Aut.
Rec.
Rec.
Aut.
Aut.
Rec.
Renov.Rec.

CPC 3
CPC 3

Port. nº 4.258 de 7/12/2005
Port. nº 174 de 23/2/2011
Port. nº 4.261 de 7/12/2005
Port. nº 214 de 3/8/2009
Port. nº 4.260 de 7/12/2005
Port. nº 215 de 3/8/2009
Port. nº 4.257 de 7/12/2005
Port. nº 261 de 31/3/2011
Port. nº 321 de 19/4/2007
Port. nº 261 de 31/3/2011
Port. nº 4.259 de 7/12/2005
Port. nº 233 de 25/1/2005
Port. nº 3.880 de 11/11/2005
Port. nº 190 de 29/4/2008

Aut.
Rec.
Aut.
Rec.
Aut.
Rec.
Aut.
Renov.Rec.
Rec.
Renov.Rec.
Aut.
Aut.
Aut.
Aut.

CPC 3
CPC 3

CPC 3
CPC 3
CPC 3
CPC 3

Seguindo ainda, as informações disponibilizadas no relatório da SESu consta que são
oferecidos cursos de pós graduação lato sensu nas áreas de Direito (6 cursos), Educação (33
cursos), Empresarial (29 cursos), Meio Ambiente e Tecnologia (12 cursos) e Saúde (51
cursos), totalizando 131 cursos de pós graduação lato sensu.
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As duas faculdades alcançaram IGC 3 no triênio 2007 | 2008 | 2009 e ambas
mantiveram o seu índice 2010 (IGC) “3”.
A fim de dar continuidade ao fluxo processual foi designada pelo Inep uma Comissão
de Avaliadores composta pelos professores Valério Cristofolini, Chrislene Carvalho dos
Santos e Angelo Luiz Cortelazzo, a qual visitou a FACINTER no período de 16 a 20/8/2009,
gerando o relatório de nº 49.768.
Consta ainda a informação que por não concordar com o relatório de avaliação, a
instituição fez a sua impugnação, que após analisado pela CTAA, foi alterado em
algumas dimensões apresentando os conceitos especificados no quadro abaixo:
Quadro 1. Conceitos atribuídos pela Comissão de Avaliação in loco, aos indicadores conforme Instrumento de
Avaliação Institucional Externa para Recredenciamento.
Dimensões
Conceitos
1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
3
2. A política para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa, a extensão e as respectivas
normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica,
4
para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades.
3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do
4
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
4. A comunicação com a sociedade
4
5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico administrativo, seu
4
aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho
6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos
colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos
3
segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios
7. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de
3
informação e comunicação.
8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da
4
auto-avaliação institucional.
9. Políticas de atendimento aos estudantes
3
10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos
3
compromissos na oferta da educação superior.
CONCEITO INSTITUCIONAL
4

Abaixo transcrevemos as considerações da Comissão de Avalição:
Na análise preliminar, a comissão relatou que a FACINTER apresentou no
sistema e-MEC o PDI referente ao período de 2007 a 2012, condizente com a
estrutura determinada pelo art. 16 do Decreto nº 5.773/2006 e o seu conteúdo
contempla todas as informações demandadas em cada item. Foram apresentados os
relatórios de auto-avaliação, referentes aos períodos de 2006, 2007 e 2008,
elaborados segundo as orientações propostas pela CONAES e contemplam as dez
dimensões. As informações do formulário eletrônico que subsidiaram a avaliação
foram cadastradas no e-MEC
Com relação às dimensões, foram feitas as seguintes observações:
A) Relatório de Avaliação da FACINTER
Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
As propostas constantes do PDI estão sendo adequadamente implementadas,
com as funções, os órgãos e os sistemas de administração/gestão adequados ao
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funcionamento dos cursos e das demais ações existentes, e à efetiva implantação das
ações e dos cursos previstos. Os resultados da auto-avaliação e das avaliações
externas são utilizados como subsídios para a revisão permanente do PDI, e constatase a existência de ações acadêmicas e administrativas conseqüentes aos processos
avaliativos, proveniente de uma experiência de avaliação anterior à CPA e,
atualmente além da Ouvidoria e CPA, há o Centro de Relacionamento com o Aluno
(CRA), criado em 13/02/2008. Esses meios são reconhecidos como espaços de
qualidade e atendimento às necessidades da comunidade acadêmica.
Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a
extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos
para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais
modalidades.
As atividades realizadas nos cursos de graduação, na modalidade presencial,
garantem os referenciais mínimos de qualidade desses cursos. As atividades
realizadas nos cursos de pós graduação (lato sensu), na modalidade presencial,
resultam de diretrizes de ações, são acessíveis ao conhecimento da comunidade,
observam rigorosos critérios de qualidade e estão adequadamente implantadas e
acompanhadas. As atividades realizadas na pós-graduação lato sensu, na modalidade
a distância, observam os referenciais de qualidade desses cursos, resultam de
diretrizes de ações, são acessíveis ao conhecimento da comunidade e estão bem
implantadas e acompanhadas, percebendo-se diferentes ações de desenvolvimento e
acompanhamento (coordenadores nos polos, call center, interação via satélite, tele
aulas síncronas, rádio web, além de material didático impresso). As atividades de
pesquisa e de iniciação científica resultam de diretrizes de ações, e ainda não estão
adequadamente implantadas e acompanhadas. Não há participação de número
significativo de professores e estudantes o que não atende à missão institucional
pretendida pela Instituição e descrita em seu PDI que é uma formação de excelência.
As atividades de extensão resultam de diretrizes de ações adequadamente
implantadas e acompanhadas, além disso, verificou-se a sua relevância acadêmica,
científica e social no entorno institucional, e a sua vinculação com a formação
acadêmica do aluno.
Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição, considerada
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
As ações de responsabilidade social praticadas pelas IES estão coerentes
com o PDI, adequadamente implantadas e acompanhadas. As relações da Facinter
com os setores da sociedade incluem ações para o desenvolvimento sócio-econômico
e educacional da região. Com referência às ações da IES com vistas à inclusão
social há um setor específico para esse fim, que é o Serviço de Inclusão e
Atendimento aos Alunos com Necessidades Educaionais Especiais - Sianee;
políticas de acessibilidade, bem como políticas de bolsas próprias a alunos carentes,
funcionários e seus dependentes e políticas de nivelamento. As ações da IES com
vistas à defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e da produção artística
resultam de diretrizes institucionais e estão adequadamente implantadas e
acompanhadas.
Dimensão 4: A comunicação com a sociedade
As ações de comunicação com a sociedade praticadas pelas IES estão
coerentes com o PDI Os canais de comunicação e sistemas de informação para a
interação interna e externa funcionam bem (tais como radio web, intranet, jornais,
revistas, boletins, editora ibpex, tv, material de divulgação). Eles são acessíveis à
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comunidade interna, acompanhando as mudanças provenientes das demandas
oriundas dos processos avaliativos. Externamente, possibilitam a divulgação das
ações da Facinter de forma boa. A ouvidoria está bem implantada, funciona segundo
padrões de qualidade claramente estabelecidos, dispõe de pessoal e infra-estrutura
adequados, funciona desde 2001 e os seus registros e observações são efetivamente
levados em consideração pelas instâncias acadêmicas e administrativas além do
referencial mínimo.
Dimensão 5: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo
técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho.
As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e do corpo técnico
administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e as condições
de trabalho estão coerentes com o PDI. Na reunião realizada com os docentes (60
presenças) constatou-se um clima de satisfação entre os mesmos. Foi salientado o
apoio institucional à participação em eventos, à qualificação profissional. A IES tem
uma editora que publica obras da comunidade acadêmica, o que incentiva a
produção docente. Do total de 317 docentes existentes no e-MEC, 58,7% tem
formação mínima em nível de pós-graduação stricto sensu, dos quais 45% com o
título de doutor (26% do total), com experiência profissional e acadêmica adequadas
às políticas constantes dos documentos oficiais da IES. Há, ainda, 34,4% de docentes
com pós-graduação lato sensu, 6,6% com o título de graduação e 0,3% (1 docente)
sem informação sobre a titulação. Foram corrigidas pela comissão de avaliação
algumas imprecisões contidas no cadastro de docentes, principalmente no que diz
respeito à titulação, para as pastas solicitadas na amostragem de verificação (77
pastas). As políticas de capacitação e de acompanhamento do trabalho docente estão
implementadas. Além disso, o Plano de Carreira Docente está homologado por órgão
do Ministério do Trabalho e Emprego (DOU de 30/12/2008, fls. 100, Seção 1), está
implementado e difundido na comunidade docente. O perfil (formação e experiência)
e as políticas de capacitação do corpo técnico administrativo estão adequados às
políticas constantes dos documentos oficiais da IES. Além disso, o Plano de Cargos e
Salários, homologado por órgão do Ministério do Trabalho e Emprego (DOU de
30/12/2008, fls. 100, Seção 1), também está implementado e difundido. Na reunião
com os funcionários técnico administrativos foi confirmada a existência de uma
política de capacitação e promoção, inclusive a partir da transferência interna entre
os diferentes setores.
Dimensão 6: Organização e gestão da instituição, especialmente o
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia
na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade
universitária nos processos decisórios.
A organização e a gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos
processos decisórios estão coerentes com o PDI. A gestão institucional se pauta em
princípios de qualidade, e resulta de diretrizes de ações. O Conselho Diretor é,
regimentalmente, o órgão máximo normativo, patrimonial e disciplinar e é formado
pela Diretoria Geral, pela Diretoria Acadêmica e pela Diretoria Administrativa. Os
Conselhos Superiores também cumprem os dispositivos regimentais e há
representatividade de docentes e discentes no Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão. Nos colegiados de curso, também existe representatividade docente e
discente, nos termos dispostos no regimento da Instituição e descritos no PDI.
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Dimensão 7: Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação.
A infraestrutura física da IES, especialmente a de ensino e pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação, está coerente com a especificada
no PDI. As instalações para o ensino, atividades culturais, pesquisa, laboratórios
didáticos e de pesquisa são adequadas tanto em quantidade como em qualidade. Nas
reuniões promovidas com alunos, funcionários e docentes, foi destacada a pertinência
dos recursos existentes para o lazer e espaços de vivência. Foi destacado
positivamente o fato da IES estar localizada no centro da cidade. Anualmente é
promovida competição esportiva envolvendo a comunidade acadêmica, com duração
de cerca de dois meses. Há nos pólos para educação a distância em Curitiba
instalações gerais para o ensino, incluindo laboratórios, em quantidade e qualidade
adequadas. Na visita feita, bem como nas entrevistas com coordenadores de cursos,
professores e acadêmicos a comissão de avaliação verificou que as ações de
atualização e ampliação do acervo bibliográfico existem e afirmam que são
suficientes, embora ficou constatado que o acervo existente é insuficiente para
atender aos cursos oferecidos. Os serviços e espaço físico da(s) biblioteca(s) são
adequados. De acordo com entrevista realizada com coordenadores de cursos e
professores pode-se verificar que há ações de atualização e ampliação do acervo
bibliográfico e dos serviços da(s) biblioteca(s) para EAD. Além das bibliotecas
existentes nos pólos, o aluno recebe um livro a cada disciplina em que se matricula e
cursa, formando ao término do curso uma pequena biblioteca particular.
Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos
processos, resultados e eficácia da auto-avaliação institucional.
O planejamento e a avaliação, especialmente em relação aos processos,
resultados e eficácia da auto-avaliação institucional da IES estão coerentes com o
especificado no PDI. A Comissão Própria de Avaliação está implantada e funciona
bem, visto que há cultura de avaliação desde 2002. Há efetiva participação da
comunidade interna (professores, estudantes e técnico-administrativos) e externa nos
processos de auto-avaliação institucional. A divulgação das análises e dos resultados
das avaliações e as informações correspondentes são acessíveis à comunidade
acadêmica. A IES implementa bem ações acadêmico-administrativas baseadas nos
resultados da auto-avaliação e das avaliações externas, sendo retroalimentada por
elas.
Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes
As políticas de atendimento aos discentes da IES estão coerentes com as
especificadas no PDI, onde foram descritos programas de nivelamento, de inserção
no mercado de trabalho, e de atendimento psicopedagógico. Os programas de apoio
ao desenvolvimento acadêmico dos discentes, de realização de atividades científicas
e técnicas, estão em desenvolvimento e ampliação mas ainda não atendem
totalmente o esperado. Atividades esportivas, culturais, e de divulgação da produção
estão, em sua maioria, implantados e adequados. As políticas de acesso, seleção e
permanência de estudantes (critérios utilizados, acompanhamento pedagógico,
espaço de participação, políticas de nivelamento e de convivência) praticadas pela
IES está além do referencial mínimo e tem relação com o contexto social. Há um
setor específico para ditar e gerenciar as políticas de inclusão, o Sianee. Para
atender à demanda por informações e aliviar o trabalho da ouvidoria foi criado o
CRA - Centro de Relacionamento com o Aluno. Existem mecanismos que estão
sendo implantados para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação
recebida, tanto curricular quanto ética, para saber o índice de ocupação entre eles,
para estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida. Além
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disso, a opinião dos empregadores é utilizada em alguns cursos para revisar o plano
e os programas dos mesmos. Existem, ainda, algumas atividades de atualização e
formação continuada para os egressos, o que demonstra que a política de
comunicação com os egressos, de uma forma global, ainda não está adequada.
As políticas de atendimento aos discentes da IES estão coerentes com as
especificadas no PDI, onde foram descritos programas de nivelamento, de inserção
no mercado de trabalho, e de atendimento psicopedagógico. Os programas de apoio
ao desenvolvimento acadêmico dos discentes, de realização de atividades científicas e
técnicas, estão em desenvolvimento e ampliação mas ainda não atendem totalmente o
esperado. Atividades esportivas, culturais, e de divulgação da produção estão, em sua
maioria, implantados e adequados. As políticas de acesso, seleção e permanência de
estudantes (critérios utilizados, acompanhamento pedagógico, espaço de
participação, políticas de nivelamento e de convivência) praticadas pela IES estão
além do referencial mínimo e tem relação com o contexto social. Há um setor
específico para ditar e gerenciar as políticas de inclusão, o Sianee. Para atender à
demanda por informações e aliviar o trabalho da ouvidoria foi criado o CRA - Centro
de Relacionamento com o Aluno. Existem mecanismos que estão sendo implantados
para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular
quanto ética, para saber o índice de ocupação entre eles, para estabelecer relação
entre a ocupação e a formação profissional recebida. Além disso, a opinião dos
empregadores é utilizada em alguns cursos para revisar o plano e os programas dos
mesmos.
Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado
social da continuidade dos compromissos na oferta da Educação superior.
A sustentabilidade financeira da IES está coerente com a especificada no PDI.
Verifica-se a adequação entre a proposta de desenvolvimento da IES, incluindo-se a
captação de recursos, e o orçamento previsto, a compatibilidade entre cursos
oferecidos e as verbas e os recursos disponíveis, e existe controle entre as despesas
efetivas e as referentes às despesas correntes, de capital e de investimento. Existem
políticas de aquisição de equipamentos e de expansão e/ou conservação do espaço
físico necessárias à adequada implementação dos programas de ensino, pesquisa e
extensão. As condições de acesso a portadores de necessidades especiais são
atendidas adequadamente. Há condições de segurança e higiene dos espaços.
Quanto aos requisitos legais, a comissão registrou que para Faculdades,
exige-se no mínimo a formação em pós-graduação lato sensu para todos os docentes,
entretanto, os dados apresentados pela Instituição no sistema e-MEC há um pequeno
percentual de docentes sem certificados de especialização, motivo pelo qual o item foi
considerado como “não atendido”. Não há exigência para “regime de trabalho do
corpo docente” em Faculdades. O plano de cargos e carreira de docentes e de
funcionários técnico-administrativos está registrado e homologado por órgão
competente do Ministério de Trabalho e Emprego.
Os docentes são contratados através de vínculo empregatício. Foram
analisadas as pastas de quase 20% do total existente no e-MEC e comprovado o
vínculo, titulação e outras informações, através das informações contidas nas pastas
funcionais e, na ausência destas, comprovação nominal e guia de recolhimento do
FGTS.
Ao final da avaliação, a comissão concluiu o relatório informando que a
instituição apresenta um perfil satisfatório de qualidade.
B) Relatório de Avaliação da FATEC INTERNACIONAL
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A FATEC Internacional foi avaliada no período de 11 a 15/4/2010, gerando o
relatório nº 61.858, no qual foram atribuídos os conceitos especificados no quadro abaixo:
Quadro 1. Conceitos atribuídos pela Comissão de Avaliação in loco, aos indicadores conforme Instrumento de
Avaliação Institucional Externa para Recredenciamento.
Dimensões
Conceitos
1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
2
2. A política para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa, a extensão e as respectivas
normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica,
4
para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades.
3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do
4
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
4. A comunicação com a sociedade
4
5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico administrativo, seu
3
aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho
6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos
colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos
4
segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios
7. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de
3
informação e comunicação.
8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da
2
auto-avaliação institucional.
9. Políticas de atendimento aos estudantes
4
10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos
4
compromissos na oferta da educação superior.
CONCEITO INSTITUCIONAL
4

Em análise preliminar a comissão relatou que a FATEC INTERNACIONAL
apresentou no sistema e-MEC o PDI referente ao período 2007-2011, condizente com a
estrutura determinada pelo art. 16 do Decreto nº 5.773/2006, e seu conteúdo contempla todas
as informações demandadas em cada item do Formulário Eletrônico (FE). A IES apresentou
os relatórios de auto-avaliação referentes aos períodos 2004-2006, 2007, 2008 e 2009,
elaborados segundo as orientações propostas pela Conaes, mas não contemplam todas as
dimensões. Para efeito de cotejamento com o PDI, esta verificação in loco foi subsidiada pelo
Relatório de Auto-Avaliação 2009.
Com relação às dimensões, foram feitas as seguintes observações:
Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
Embora sejam parcialmente executadas, as propostas constantes do PDI são
coerentes com a missão institucional. Constata-se que as metas definidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional foram parcialmente implementadas pelos orgãos de
funcionamento da instituição e dos cursos, dentro do prazo de validade do
instrumento. Não se observaram ações adequadas para a revisão permanente do PDI,
nem o uso dos resultados da auto-avaliação e das avaliações externas como
subsídios.
Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a
extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos
para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais
modalidades.
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As políticas de ensino, pesquisa e extensão praticadas pela FATEC
Internacional estão coerentes com seu PDI. As atividades realizadas em todos os
cursos de graduação da FATEC Internacional, tanto na modalidade presencial
quanto a distância, garantem o cumprimento dos referenciais de qualidade desses
cursos. As atividades realizadas nos cursos de pós-graduação lato sensu, tanto na
modalidade presencial quanto em educação a distância (EaD), resultam de diretrizes
de ações, são acessíveis ao conhecimento da comunidade e estão adequadamente
implantadas e acompanhadas, consolidando os referenciais de qualidade desses
cursos. As atividades de pesquisa e de iniciação científica ocorrem de forma isolada,
e contam com a participação de número reduzido de professores e estudantes. As
atividades de extensão resultam de diretrizes de ações adequadamente implantadas e
acompanhadas, e ocorrem de forma vinculada com a formação acadêmica do aluno,
denotando relevância acadêmica e social no entorno institucional.
Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição, considerada
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
As políticas de responsabilidade social constantes dos documentos oficiais –
PDI, PPI, Relatório de Autoavaliação - estão efetivadas nas ações praticadas pela
IES. As relações da IES com os setores da sociedade resultam de diretrizes
institucionais e estão devidamente implantadas e acompanhadas, incluindo algumas
ações, como parcerias com empresas e respectiva colocação de alunos, visando ao
desenvolvimento socioeconômico e educacional da região. Quanto às ações com vista
à inclusão social estão implantadas, sobretudo por meio do Programa de
Responsabilidade Social do Instituto Wilson Picler de Responsabilidade Social, do
Grupo Educacional Uninter. Exemplos: Projeto Fazendo Renda; Projeto Justiça
Solidária; Projeto Responsabilidade Social no Programa Menor Aprendiz; Projeto
Adolescer Menina Mãe; Consultoria na Elaboração de Projetos de Ações Afirmativas
Direcionadas à Inclusão Social do Movimento da Raça Negra; Parceria nos Cursos
de Pré- vestibulares presenciais, direcionados à Comunidade Geral mas,
prioritariamente, à Comunidade Negra; Inclusão Digital Aberta à Comunidade;
Consultoria na Elaboração de Projetos a Instituições Filantrópicas; Promoção do
Dia da Responsabilidade Social; Concessão de número significativo de bolsas de
estudos.
Quanto às relações da IES com a sociedade, visando à defesa do meio
ambiente, do patrimônio cultural e da produção artística, pode-se dizer que as ações
resultam de diretrizes institucionais e estão parcialmente implementadas e
acompanhadas, como, por exemplo, o Seminário de Conscientização Ambiental e o
Tratamento do Lixo, desenvolvido pelo pólo da Fazenda Rio, localizada na região
metropolitana de Curitiba, com apresentação de um circuito de palestras cujo
objetivo é esclarecer a comunidade local sobre o problema do lixo, seu destino e
tratamento, novas tecnologias de aterros sanitários e o impacto sobre o meio
ambiente. A recuperação e manutenção de prédios tombados constituem exemplo de
preocupação com o patrimônio cultural.
Dimensão 4: A comunicação com a sociedade
As ações de comunicação com a sociedade são coerentes com as polítcas
apresentadas nos documentos oficiais. Os canais de comunicação e sistemas de
informação funcionam adequadamente. Na comunicação da IES com a comunidade
externa são utilizados três recursos (mídias em geral, publicidade, e eventos). Nesse
relacionamento com comunidade externa, a IES busca divulgar sua imagem para as
escolas do ensino médio, participando de feiras de orientação profissional e
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oferecendo palestras aos alunos dessas escolas. No tocante às empresas de sua área
de abrangência, a IES proporciona atividades em sua sede apresentando os cursos,
ações e oportunidades bem como captando novos campos de estágios para seus
acadêmicos. Os canais de comunicação interna principais são o Portal UNINTER, emails, murais, sites, além de informativos impressos (conexão UNINTER, informativo
da CPA); revista Uninter Informativo; internet, intranet, rádio WEB, e TV
(programas na TV CWB - cabo e UHF -, em fase de gravação piloto; Agência Júnior
de Publicidade (suporte ao setor de criação do marketing da FATEC Internacional).
A IES conta com uma assessoria de comunicação, atuante desde março de 2006.
Oferece aos ingressantes uma semana de boas vindas, cujos objetivos se centram em
recepcionar os calouros e divulgar seu sistema organizacional. A ouvidoria, prevista
no PDI 2007-2011, está implantada desde 2007, entretanto, segundo relatos dos
alunos, não é utilizada com frequência, desconhecendo a maioria deles seu
funcionamento e até sua existência. É confundida com CRA (Central de
Relacionamento do Aluno).
Dimensão 5: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo
técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho.
As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e as condições
de trabalho praticadas pela IES estão parcialmente coerentes com o PDI. Todo o
corpo docente tem, no mínimo, formação em pós-graduação lato sensu e experiência
profissional e acadêmica adequadas às suas funções, apresentando um perfil de
formação e experiência adequado às políticas da IES. O Plano de Carreira Docente,
homologado por órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, está implementado e
difundido na comunidade acadêmica. Existem práticas de capacitação e de
acompanhamento do trabalho docente implementadas e acompanhadas, mas a IES
não possui regulamentação específica para o estímulo à participação dos docentes
em eventos e em programas de aperfeiçoamento, conforme foi constatado através da
reunião da Comissão de Verificação com o corpo docente. Todos os tutores
presenciais possuem graduação na área objeto da tutoria. Da mesma forma, todo o
corpo de tutores a distância possui graduação na área objeto da tutoria e as políticas
para a sua capacitação estão devidamente implementadas e acompanhadas.
Dimensão 6: Organização e gestão da instituição, especialmente o
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia
na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade
universitária nos processos decisórios.
A organização e a gestão da instituição, quanto ao funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, bem como a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos
processos decisórios estão coerentes com o PDI.
A gestão institucional é resultante de diretrizes de ações, e tem por base
princípios de qualidade. Na FATEC Internacional, o conselho superior é denominado
“Colegiado de Cursos”, mas não se confunde com o colegiado de cada um dos cursos
ofertados pela IES. O Colegiado de Cursos é o órgão consultivo, normativo e
deliberativo da FATEC Internacional, em assuntos educacionais, técnicos,
pedagógicos e acadêmicos. A representatividade do Colegiado de Cursos cumpre os
dispositivos regimentais, mas seu funcionamento carece de melhorias de rigor e
forma na escrituração, para evidenciar sua autonomia por meio das efetivas
participações, discussões e deliberações. O funcionamento dos colegiados dos cursos
cumpre os dispositivos regimentais, mas a comunidade discente, em reunião com a
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Comissão de Verificação, mostrou desconhecer os aspectos de representatividade
estudantil nos órgãos colegiados.
Dimensão 7: Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação.
A FATEC Internacional está instalada em antigas edificações situadas no
centro da capital paranaense que, por serem tombadas pelo conselho de defesa do
patrimônio histórico local, não podem ser modificadas em suas características
originais. Devido a esse fato, alguns ambientes da IES resultam parcialmente
adequados às suas destinações específicas, com especial destaque para algumas
áreas comuns de convivência e circulação, que apresentam limitadas dimensões ante
a quantidade de pessoas que por elas transita diariamente. Nos edifícios que ocupa, a
FATEC Internacional possui instalações gerais para o ensino, a prática desportiva e
recreacional, atividades culturais e de lazer, espaços de convivência, alimentação e
serviços de apoio, bem como laboratórios didáticos em quantidade adequada. A
infraestrutura física, especialmente a de ensino, de bibliotecas, recursos de
informação e comunicação, é coerente com os descritores contidos no PDI. Para seus
pólos de educação a distância (EaD) a FATEC Internacional possui regulamentação
que especifica o padrão de qualidade das instalações gerais para o ensino, incluindo
recursos tecnológicos e acervo bibliográfico, em quantidade e qualidade adequadas.
A Comissão de Verificação constatou, por meio de interação com membros da
comunidade acadêmica na visita in loco, que a FATEC Internacional executa ações
adequadas com vistas à atualização e ampliação do acervo bibliográfico e dos
serviços de suas bibliotecas.
Apesar de a FATEC Internacional prever uma política de expansão do acervo,
com destinação de 2% da receita líquida, a aquisição de exemplares não obedece a
esse planejamento, ocorrendo sob demanda de professores e coordenadores.
Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos
processos, resultados e eficácia da auto-avaliação institucional.
Constata-se que ocorreram, efetivamente, melhorias com relação ao ensino,
pesquisa e extensão, mas que não estão, necessariamente, vinculadas aos processos
avaliativos, internos ou externos. Essas melhorias não ocorreram, certamente, como
fruto do acaso, mas em função das ações dos orgãos diretivos, não explicitadas no
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, porém evidenciadas por benfeitorias
efetuadas nas instalações, notadamente com relação ao ensino a distância e à pósgraduação lato sensu. Assim, não se pode afirmar que a IES implementou
adequadamente ações acadêmico-administrativas baseadas nos resultados da autoavaliação e das avaliações externas. Apesar de implantada há bastante tempo,
observa-se que a Comissão Própria de Avaliação - CPA - possui número reduzido de
integrantes , resultando em inobservância de algumas dimensões e falta adequada de
divulgação das análises e dos resultados das avaliações, não estando as informações
correspondentes totalmente acessíveis à comunidade acadêmica.
Não há uma adequada implementação de ações acadêmico-administrativas
baseadas, principalmente, nos resultados da auto-avaliação.
Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes
As políticas de atendimento aos discentes da IES não estão totalmente
coerentes com as especificadas no PDI. Em reunião com os discentes pôde- se
constatar que há lacunas e contradições nas informações veiculadas pela instituição.
Exemplo dessa situação pode ser observado quando os alunos confundem a
Ouvidoria com a Central de Relacionamento ao Aluno - CRA, havendo uma
sobreposição de funções. A Ouvidoria deixa de ter autonomia quando as
reivindicações dos discentes passam a ser filtradas por outro orgão. Conforme
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relatos, há número insuficiente de computadores para atendimento aos discentes fora
do horário regular das aulas. Além do mais, há reclamações em função de
deslocamentos entre prédios para acesso às salas de aulas, bibliotecas e
computadores. Os programas de incentivo aos discentes estão parcialmente
implantados, havendo ações isoladas de docentes de regime integral. Observa-se, de
acordo com o relato dos alunos, falta de apoio institucional para participação em
eventos, atividades externas, confecção de jornal pelos alunos, atividades necessárias
para o desenvolvimento cultural e técnico-científico. De acordo com os discentes, os
pontos positivos, além de outros, são: a localização central da IES, o baixo custo das
mensalidades e os convênios com as empresas. Adicionalmente, constata-se a
existência de um programa eficaz de nivelamento, acentuadamente em Matemática,
Língua Portuguesa e Informática. Constata-se que houve uma benéfica influência dos
cursos a distância nos cursos presenciais. Como exemplo dessa benéfica
interferência, pode-se citar a confecção de livros textos para todos os cursos e
disciplinas como condição básica para a implantação dos mesmos. Além disso, na
medida em que todos os discentes recebem esses livros - textos, incluídos no custo
total do curso, percebe-se uma ação de melhoria no ensino, uma vez que ao término
do curso os alunos têm uma biblioteca em sua residência, a um custo relativamente
baixo. O maior desafio, com relação à sustentabilidade financeira, é superar a
concorrência profissionalizando a gestão, otimizando os custos, fidelizando os alunos
e agregando valor aos serviços oferecidos e reinventar continuamente, tornando-se
competitiva, o que está sendo realizado com profissionalismo pela IES.
Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado
social da continuidade dos compromissos na oferta da Educação superior.
A sustentabilidade financeira da IES é coerente com os dados apresentados no
PDI, com plena adequação entre a proposta de desenvolvimento da IES. A captação
de recursos e o orçamento previsto são compatíveis com os cursos oferecidos, que
denotam a existência de adequado controle de despesas efetivas frente aos recursos
disponíveis de capital e de investimentos respectivos.
A IES possui políticas de aquisição de equipamentos e de expansão, com
orçamentos geridos por seus centros de custos, e com cuidados necessários à boa
conservação do espaço físico, permitindo a implementação dos programas de ensino,
e extensão.
Com efeito, a FATEC INTERNACIONAL iniciou suas atividades com cursos
Técnicos Profissionalizantes na modalidade a distância, oportunizando oferta
qualitativa em diferentes áreas de ensino a um enorme grupo de jovens e adultos,
viabilizando o estudo e a formação acadêmica nas próprias comunidades em que
residem. Observamos, hoje, um número significativo de cursos tecnológicos ofertados
na forma presencial e a distância (12 presenciais; 9 a distância). Esses cursos são, no
linguajar dos coordenadores de curso e administradores institucionais, "espelhos"
uns dos outros. Tal estratégia de implementação dos cursos fez que se implantassem
modernas metodologias educacionais e certo pioneirismo em procedimentos e
métodos de ensino, apropriados para o ensino a distância, e que se refletiram nos
cursos presenciais. Constata-se que, com grande dinamismo e esforço, a instituição
tem alcançado sua sustentabilidade financeira. De fato, a IES apresenta acentuado
crescimento nos últimos anos, devido à crescente demanda aos cursos de graduação e
pós-graduação lato sensu. O crescimento médio, constatado, tem sido da ordem de
70% nos últimos anos (2007 e 2008), o que permite projeção otimista para os
próximos dois anos (2011 e 2012).
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Entre as políticas da IES, coerentes com o PDI, destaca-se o investimento
para aplicação de recursos em programas de ensino, pesquisa e extensão e em bolsas
de estudos para alunos carentes.
A comissão registrou que a instituição atende a todos os requisitos legais. Ao
final da avaliação, a comissão concluiu o relatório informando que a instituição
apresenta um perfil bom de qualidade.
As considerações da SERES são transcritas abaixo:
Regime de trabalho, qualificação e número de docentes da Faculdade
Internacional de Curitiba e da Faculdade de Tecnologia Internacional.
Titulação

Doutores
Mestres
Especialistas
Graduados
Sem
informação
Total geral

No de docentes

Total 1
(Σ1)

(NDR)*

Total 2
(Σ1 -NDR)

(%)

3
18
10

89
137
158

22,03
33,92
39,10

FACINTER

FATEC

83
104
110

9
51
58

92
155
168

19

0

19

19

4,70

01

0

01

01

0,25

317

118

435

404

100

31

Docentestempo
51
53
104
17
87
21,53
integral
*NDR = Nº de docentes repetidos. Foi observado por esta Secretaria que na relação de
docentes existem professores que estão cadastrados nas duas instituições. Deste modo considerouse o Total 2 para a realização dos cálculos de porcentagem (%).

Consoante ao disposto na Resolução CNE/CES nº 01 de 20/01/2010, foram
observadas as seguintes condições para o credenciamento destas instituições como
Centro Universitário:
I – mínimo de 20% (vinte por cento) do corpo docente contratado em regime
de tempo integral: Atendido.
II – mínimo de 33% (trinta e três por cento) do corpo docente com titulação
acadêmica de mestrado ou doutorado: Atendido. A instituição possui 55,95% de
docentes mestres e doutores. Porém há 19 (4,7%) docentes no quadro da instituição
que possuem somente graduação.
III – mínimo de cinco cursos de graduação reconhecidos e com avaliação
positiva pelo Ministério da Educação: Atendido. A instituição possui 14 cursos com
CPC 3 e dois cursos com CC 4, conforme apresentado na Tabela 1. Obs.: este item
foi verificado em conformidade com o Artigo 8º desta Resolução.
IV – Plano de Desenvolvimento Institucional e proposta de estatuto
compatíveis com a solicitação de transformação em Centro Universitário: Atendido.
V – programa de extensão institucionalizado nas àreas do conhecimento
abrangidas por seus cursos de graduação: Dispensado, conforme o Artigo 8º desta
Resolução.
VI – programa de iniciação científica com projeto orientado por professores
doutores ou mestres, podendo também oferecer programas de iniciação profissional
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ou tecnológica e de iniciação à docência: Dispensado, conforme o Artigo 8º desta
Resolução.
VII- plano de carreira e de política de capacitação docente implantados:
Atendido. Os planos foram homologados pelo MTE em 2008, encontrando-se
implementados e difundidos.
VIII – biblioteca com integração efetiva na vida acadêmica da Instituição e
que atenda às exigências dos cursos em funcionamento, com planos fundamentados
de expansão física e de acervo: Este inciso não é atendido integralmente, pois
segundo a comissão, apesar de existir política de atualização e ampliação do acervo
bibliográfico, este é insuficiente para atender aos cursos oferecidos.
IX – Não ter firmado nos últimos 3 anos, termo de saneamento de deficiências
ou protocolo de compormisso com o Ministério da Educação, relativamente à própria
instituição ou qualquer de seus cursos. Atendido.
X – não ter sofrido qualquer das penalidades de que trata o § 1º do art. 46 da
Lei nº 9.394/96, regulamentado pelo art. 52 do Decreto no 5.773/2006: Atendido.
No decorrer do relato das comissões de avaliação in loco foram descritas
algumas fragilidades, apresentadas abaixo, que merecem especial atenção por parte
das instituições no sentido de saneá-las:
-relacionadas à FACINTER: as atividades de pesquisa e de iniciação
científica ainda não estão adequadamente implantadas e acompanhadas; o acervo
bibliográfico existente é insuficiente para atender aos cursos oferecidos; os
programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos discentes, de realização de
atividades científicas e técnicas, estão em desenvolvimento e ampliação mas ainda
não atendem totalmente o esperado; a política de comunicação com os egressos, de
uma forma global, ainda não está adequada; há um pequeno percentual de
docentes somente graduados, sem certificados de especialização.
-relacionadas à FATEC INTERNACIONAL: as metas definidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI foram parcialmente implementadas pelos
orgãos de funcionamento da instituição e dos cursos, dentro do prazo de validade do
instrumento; não foram observadas ações adequadas para a revisão permanente do
PDI, nem o uso dos resultados da auto-avaliação e das avaliações externas como
subsídios; as ações desenvolvidas visando à defesa do meio ambiente, do patrimônio
cultural e da produção artística, estão parcialmente implementadas e
acompanhadas; IES não possui regulamentação específica para o estímulo à
participação dos docentes em eventos e em programas de aperfeiçoamento; o
funcionamento do Colegiado de Cursos carece de melhorias de rigor e forma na
escrituração; a CPA possui número reduzido de integrantes, resultando em
inobservância de algumas dimensões e falta adequada de divulgação das análises e
dos resultados das avaliações, não estando as informações correspondentes
totalmente acessíveis à comunidade acadêmica; não há uma adequada
implementação de ações acadêmico-administrativas baseadas, principalmente, nos
resultados da auto-avaliação.
De modo geral as duas instituições estão bem estruturadas, mantendo
qualidade satisfatória de funcionamento, refletida na obtenção do conceito 3
(satisfatório) no Índice Geral de Cursos (IGC) no triênio 2007, 2008 e 2009. Dos 34
cursos ofertados 18 já são reconhecidos pelo MEC, e dos 16 cursos restantes,
encontram-se protocolados no sistema e-MEC 13 pedidos de reconhecimento, sendo
que alguns já receberam a visita de avaliação in loco, obtendo conceitos
satisfatórios. Pode-se perceber que as instituições evoluiram tanto em termos de
criação de novos cursos, quanto de modalidade de ensino, passando a ofertar
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também cursos a distância. Quanto ao atendimento da Resolução CNE/CES nº 01
de 20/01/2010, conforme apresentado acima, somente o item referente à biblioteca
foi considerado como não atendido na sua integralidade, devido à insuficiência do
acervo bibliográfico.
Diante do exposto, considerando a instrução processual e a legislação
vigente, esta Secretaria de Educação Superior manifesta-se favorável ao
credenciamento do Centro Universitário Internacional UNINTER, por
transformação da Faculdade Internacional de Curitiba e da Faculdade de
Tecnologia Internacional, situado na Rua Saldanha Marinho, nº 131, Centro, no
município de Curitiba, no Estado do Paraná, mantido pelo Centro Integrado de
Educação, Ciência e Tecnologia S/C LTDA, com sede no município de Curitiba, no
Estado do Paraná.
Ressalte-se que caberá à IES atentar para as observações da comissão de
avaliação in loco e adotar medidas que busquem aprimorar as condições
evidenciadas nas avaliações, de forma a garantir aos alunos o acesso ao ensino
superior de qualidade.
III – APRECIAÇÃO DO RELATOR
Ressalto que a IES possui IGC “3” e CI “4” acolho os pareceres do Inep e da SESu e
voto favoravelmente ao credenciamento do Centro Universitário Internacional – UNINTER.
Determino que a IES deve implementar medidas para atuar no sentido de resolver as
fragilidades apontadas no Relatório da SERES.
IV – VOTO DO RELATOR
Nos termos do Decreto nº 5.786/2006 e da Resolução CNE/CES nº 1/2010, voto
favoravelmente ao credenciamento do Centro Universitário Internacional – UNINTER, por
transformação da Faculdade Internacional de Curitiba e da Faculdade de Tecnologia
Internacional, com sede na Rua Saldanha Marinho, nº 131, Centro, no Município de Curitiba,
no Estado do Paraná, mantido pelo Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia S/C
LTDA, com sede no Município de Curitiba, no Estado do Paraná, observados tanto o prazo
máximo de 3 (três) anos, conforme o artigo 13, § 4º, do Decreto nº 5.773/2006, como a
exigência avaliativa prevista no artigo 10, § 7º, do mesmo Decreto, com a redação dada pelo
Decreto nº 6.303/2007, aprovando também, por este ato, o Plano de Desenvolvimento
Institucional e o Estatuto do Centro Universitário em tela.
Brasília (DF), 8 de dezembro de 2011.

Conselheiro Arthur Roquete de Macedo – Relator
V – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 8 de dezembro de 2011.

Conselheiro Paulo Speller – Presidente
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Conselheiro Gilberto Gonçalves Garcia – Vice-Presidente
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