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I – RELATÓRIO
Trata o presente processo do pedido de recredenciamento da Faculdade Santa Rita
(FASAR), protocolado no Ministério da Educação, em agosto de 2007, pela Entidade
Mantenedora de Ensino Santa Rita Ltda., mantenedora da Instituição ora sob análise, que está
instalada à Estrada Real Km 2, s/n, Rodovia, no Município de Conselheiro Lafaiete, Estado de
Minas Gerais.
Inicialmente, o processo foi submetido à análise regimental, de PDI e documental. Na
análise regimental, após cumprimento de diligência, a Secretaria de Educação Superior
(SESu), em 9 de novembro de 2007, registrou o seguinte despacho:
O regimento atende ao contido na Lei nr. 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(LDB) e [na] legislação correlata.
Quanto ao PDI, ficou consignado, em 19 de dezembro de 2007, que as dimensões dos
eixos do Plano de Desenvolvimento Institucional serão verificadas na oportunidade da
avaliação in loco. Finalmente, também após cumprimento de diligência instaurada pela SESu
em 10 de outubro de 2007, o resultado satisfatório da análise documental foi decorrente do
seguinte registro de 15 de outubro de 2007:
A Mantenedora apresentou, em resposta à diligência instaurada,
demostrações (sic) financeiras atestadas por profissionais competentes. Portanto,
atendeu às exigências estabelecidas no inciso I do artigo 15 do Decreto nº
5.773/2006, conforme determina o inciso I do artigo 21 do mesmo Decreto, com vistas
ao recredenciamento de Instituição de Educação Superior. A comprovação da
condição de inscrito no CNPJ e da regularidade fiscal perante Fazenda Federal foi
feita mediante consulta à página da SRF na internet.
Com o resultado satisfatório na fase “Despacho Saneador”, ainda em 27 de dezembro
de 2007, o processo foi encaminhado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que designou Comissão, constituída pelos professores
Renato Crivellari Creppe, Eduardo Guerini e Anna Rosa Fontella Santiago, para verificação
in loco das condições institucionais com vistas ao recredenciamento, cuja visita ocorreu no
período de 28 de junho a 2 de julho de 2009. A Comissão expediu o Relatório n o 59.606, no
qual consta o conceito institucional satisfatório (conceito “3”).
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Posteriormente, o processo foi encaminhado à SESu, que, em 30 de julho de 2010,
expediu o seu Relatório de Análise, com sugestão de deferimento, cujo teor é integralmente
transcrito a seguir. (grifos originais)
1. HISTÓRICO
A ENTIDADE MANTENEDORA DE ENSINO SANTA RITA LTDA.,
mantenedora da FACULDADE SANTA RITA foi constituída em agosto de 1997,
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos - Associação de Utilidade Pública. Foi criada com o objetivo de
viabilizar uma entidade de ensino superior, para atender às necessidades do setor
público, com ênfase na área educacional e no setor privado, para o atendimento das
necessidades do crescimento industrial da região. Posteriormente, teve suas
atividades ampliadas para o oferecimento do ensino fundamental e médio. A
Faculdade Santa Rita foi credenciada pela Portaria MEC nº 1.188, publicada em
20/10/1998, juntamente com o curso de Pedagogia - Licenciatura.
Atualmente, a FASAR oferece os seguintes cursos:
CURSOS

Pedagogia
Letras/Portug.
Inglês
Administração
Turismo
Ciências
Econômicas
Geografia
Lic./Bach.
Educ. Física
Lic./Bach.
Enfermagem
Engenharia
de Produção
Nutrição
Eng. Metalúrgica
Eng. Ambiental

ATOS
Port. MEC
1.188/1998
Port. MEC
3.146/2003
Port. MEC
386/1999
Port. MEC
2.124/2000
Port. MEC
2.763/2001
Port. SESu
223/2006
Port. SESu
323/2006
Port. SESu
223/2006
Port. SESu
223/2006
Port. MEC
500/2006
Port. MEC
500/2006
Port. MEC
500/2006
Port. SESu
862/2008
Port. SESu
79/2009

FINALIDADE

ENADE

IDD

ICC

Autorização

2005

2005

2005

Reconhecimento

4

3

-

2005
3
2006
3

2005
4
2006
4

2005
2005
-

Autorização

2006

2006

2006

Reconhecimento

3

3

-

2006
2
2005
SC
2004
SC

2006
2

2006
-

-

-

-

-

Autorização

-

-

-

Autorização

-

-

-

Autorização

-

-

-

Autorização

-

-

-

Autorização

-

-

-

Autorização
Autorização

Autorização (sic)
Reconhecimento
Reconhecimento

Constam registrados no Sistema e-MEC, quatro pedidos de autorização de
cursos, sendo dois cursos de Engenharia: Metalúrgica e Ambiental, que foram
autorizados conforme Portarias nºs 862/2008 e 79/2009, respectivamente, e ainda,
Engenharia Controle e Automação e Engenharia de Materiais que deverão ser
arquivados, pois tiveram seus pedidos indeferidos. E mais, três processos de
reconhecimento dos cursos de Engenharia de Produção, Nutrição e Enfermagem e um
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processo de Renovação de Reconhecimento do curso de Pedagogia, todos em fase de
análise.
A FASAR tem como missão fazer ensino superior de qualidade na prevalência
da ação educacional de excelência, apropriada à realidade local, regional e nacional
na perspectiva da melhor formação do profissional envolvido no contexto planetário.
A Faculdade Santa Rita possui o IGC contínuo 244, alcançando faixa 3
(2008).
A Instituição não oferece EAD.
Conforme análise do relatório da Comissão Verificadora, a IES apresentou no
sistema e-MEC o PDI referente ao período 2007 - 2011 que está condizente com a
estrutura determinada pelo art. 16 do Decreto nº 5.773/2006, contemplando as
informações demandadas em cada item. A IES apresentou relatório de autoavaliação
referente ao período de 2006-2008. O relatório foi elaborado segundo as orientações
propostas pelo CONAES, contemplou as dez dimensões e subsidiou as ações de
avaliação institucional externa.
A IES obteve, como resultado do relatório da Comissão Verificadora, conceito
global 3.
2. MÉRITO
Dimensão 1 - A missão da Instituição está inserida na promoção do ensino, da
pesquisa e extensão, objetivando o pleno desenvolvimento do aluno. Pela expansão de
seus cursos de graduação e pós-graduação constatou-se que as propostas constantes
do PDI (2003-2007) foram implementadas gradativa e adequadamente. Um
realinhamento nas ações institucionais promovidas em 2005 foi apresentado ao MEC
em forma de Aditamento do PDI. Assim, a Instituição resolveu não implantar os
cursos de graduação e cursos seqüenciais que estavam propostos. A CPA está
implantada desde 2004, é composta por representantes do corpo docente e discente,
corpo técnico-administrativo e comunidade externa. Os relatórios são divulgados
pela internet da instituição, e encaminhado para a direção para deliberação. Foi
constatada a realização anual da autoavaliação.
Dimensão 2 - As políticas de ensino, pesquisa e extensão estão coerentes com
o PDI. As diretrizes da Instituição têm como base a concepção tríade da
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão. Consta de sua estrutura
organizacional o Centro de Pesquisa e Iniciação Científica que congrega todos os
projetos de iniciação à pesquisa apoiando os alunos e integrando-os às diversas
áreas de conhecimento. Há ainda, o Centro de Extensão e Ações Comunitárias que
objetiva viabilizar a relação entre a faculdade e a sociedade. Alguns cursos possuem
convênios para estágios profissionais na rede pública e privada. Atualmente são
ofertados dois cursos de pós-graduação na área de Gestão de Processos Industriais e
Pedagogia Empresarial, a pós-graduação está sendo implantada gradualmente.
Dimensão 3 - Segundo a Comissão, a Instituição apresenta projetos sociais na
área de saúde, com atividades nos cursos de Enfermagem e Nutrição. Na área da
Educação o destaque são as atividades desenvolvidas principalmente nos cursos de
Pedagogia e Educação Física. A preocupação social da Instituição está presente
também na implementação de políticas inclusivas como: portadores de necessidades
especiais, inclusão da disciplina LIBRAS. A Comissão ressaltou que embora a
Instituição tenha recebido o selo de Instituição Socialmente Responsável 2008/2009,
foi verificada a ausência de projetos com parceiros do setor público e privado, e
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ainda, a ausência de mecanismos de acompanhamento dos processos de atendimento
a comunidade externa em projetos desenvolvidos pela Instituição.
Dimensão 4 - A estrutura de comunicação acadêmica da Instituição se
encontra em processo de implantação gradativo. Para o atendimento da comunidade
acadêmica foi criado o NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico, contando com uma
coordenadora pedagógica e uma psicóloga que ajudarão a solucionar os problemas
gerais dos discentes. A Ouvidoria está implantada. Foi criado um portal para acesso
via internet para as demandas da comunidade acadêmica. Há um link em seu portal
para cadastro dos egressos e um outro “Fale Conosco” para atendimento de toda
comunidade interna e externa.
Dimensão 5 - O plano de carreira docente da Instituição foi proposto em
2001, mas somente foi protocolado no Ministério do Trabalho e Emprego em 2008,
ainda não foi homologado. Há um plano de capacitação para docentes com estímulo
para cursos de pós-graduação por meio de bolsas e auxílios para participação em
eventos técnico-científicos. Não há um plano de carreira para o pessoal técnicoadministrativo, apenas incentivos como bolsa de estudos e cursos de treinamento. A
Comissão registrou que a Instituição conta com um bom percentual de docentes com
o título de mestre, mas há um grande número de professores horistas.
Dimensão 6 - Foi constatado que não há uma periodicidade definida para a
realização das reuniões dos Colegiados de Curso. A representação docente é
prejudicada tendo em vista o grande número de professores horistas, não é clara a
participação dos discentes nessas reuniões. Para resolução das dificuldades, os
alunos procuram diretamente os coordenadores de curso. Foi ressaltada a
necessidade de fortalecimento da atuação dos colegiados e maior envolvimento de
docentes e discentes do curso.
Dimensão 7 - As instalações físicas da Faculdade Santa Rita compreendem
dois prédios, um mais antigo que está sendo adaptado para cumprir as exigências
referentes aos portadores de necessidades especiais (construção de rampas de
acesso), o outro prédio mais atual, já possui rampas e outros dispositivos que
garantem acessibilidade. As salas de aula são adequadas, dispõe de material de apoio
audiovisual. Os laboratórios didáticos atendem as demandas dos cursos oferecidos,
Há um bom número de laboratórios de informática com acesso livre à internet (rede
sem fio). Há salas para os coordenadores, para a CPA e os núcleos de pesquisa e
extensão. Há ainda, piscina e quadras esportivas, além de vários espaços para
convivência discente. A Biblioteca conta com um bom número de volumes e sistema
de controle informatizado.
Dimensão 8 - A CPA da Instituição foi criada em 2004, conta com
representantes dos professores, técnico-administrativos, alunos e representante da
sociedade. A Comissão constatou que o funcionamento da CPA é sistemático e
satisfatório, com reuniões periódicas e implementação de ações que envolvem a
comunidade acadêmica. Os resultados das autoavaliações são divulgados à
comunidade acadêmica interna. A comunidade externa pode acessar o Portal da IES
para ter conhecimento do relatório da CPA. A Instituição tem no trabalho da CPA um
suporte para a melhoria das suas ações.
Dimensão 9 - O PDI da Instituição prevê ações de atendimento aos
estudantes. As atividades extracurriculares e ações com a comunidade são
desenvolvidas em finais de semana. Há um acompanhamento constante registrado em
programa computacional dos dados dos alunos ingressantes. Para dar assistência aos
alunos com dificuldade tanto financeira quanto pessoal, a Instituição mantém o NAP
– Núcleo de Apoio Psicopedagógico. A Comissão não constatou ações que indiquem o
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acompanhamento dos egressos. Há o oferecimento de cursos de pós-graduação lato
sensu e projetos de extensão. Não há elementos que indiquem a participação de
alunos em projetos de pesquisa e iniciação científica, no entanto, em seu PDI, a
Instituição registra a necessidade de incentivar a pesquisa e mantém uma política de
apoio por meio do CEPIC - Centro de Pesquisa e Iniciação Científica (PDI 2007 e
2008), disponibilizando tempo aos professores de tempo integral e bolsas de iniciação
científica. O Centro de Extensão e Ações Comunitárias - CEAC coordena os projetos
de extensão realizados por meio de atividades culturais, esportivas e de
complementação curricular. A Instituição já realizou Simpósios de Iniciação
Científica-SIC (2007-2008), publicando em Anais os resumos dos trabalhos
apresentados. Há ainda, a publicação semestral da produção científica da Instituição
na Revista Agora - ISSN: 1982-2561.
Dimensão 10 - A Comissão informou que a capacidade orçamentária da
Instituição atende as ações previstas em seu PDI de 2007 - 2011. A Instituição segue
as diretrizes do planejamento institucional com gasto semestral conforme
necessidades dos cursos de graduação e setores técnico-administrativos. A política de
investimentos e imobilização está adequada às suas margens operacionais e segue
padrões rígidos de controle de fluxo financeiro institucional programado.
A Comissão avaliou cada uma das dez Dimensões considerando os
referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES e no instrumento de
avaliação, atribuindo os conceitos abaixo:
DIMENSÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONCEITO
03
03
03
03
03
02
03
04
03
03

A Comissão em sua avaliação final julgou o perfil da Faculdade Santa Rita
como satisfatório de qualidade e atribuiu o Conceito Final 03.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, considerando a instrução processual e a legislação vigente,
esta Secretaria de Educação Superior é de parecer favorável ao recredenciamento da
Faculdade Santa Rita, com sede na cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais, mantida pela Entidade Mantenedora de Ensino Santa Rita Ltda., com sede na
cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, submetendo o presente
processo à deliberação da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação.
Em 30 de julho de 2010, o processo em tela foi distribuído, por sorteio, a este Relator.
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Manifestação do Relator
Sobre a Instituição objeto do presente processo, cumpre mencionar que tanto o
SIEdSup quanto o Cadastro da Educação Superior do e-MEC informam que a Faculdade
Santa Rita foi credenciada pela Portaria MEC nº 1.188, de 16 de outubro de 1998 (DOU de 20
de outubro). A mencionada Portaria autorizou o funcionamento do curso de Pedagogia, com
habilitações em Orientação Educacional, Supervisão Escolar, Inspeção Escolar e
Licenciatura das Matérias Pedagógicas, a ser ministrado pela Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "Santa Rita", mantida pela Entidade Mantenedora de Ensino "Santa Rita",
com sede na cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais. (grifei)
Posteriormente, por intermédio da Portaria MEC nº 674, de 15 de abril de 2003 (DOU
de 16 de abril de 2003), foram aprovadas as alterações do Regimento da Instituição, que
passou a denominar-se Faculdade Santa Rita, com limite territorial de atuação circunscrito
ao município de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, mantida pela Entidade
Mantenedora de Ensino Santa Rita Ltda., com sede em Conselheiro Lafaiete, Estado de
Minas Gerais. O regimento aprovado previu, como unidade acadêmica específica, o Instituto
Superior de Educação. Em 2006, a Portaria MEC nº 674, de 27 de setembro (DOU de 28 de
setembro), aprovou novas alterações do Regimento da Instituição, que passou a adotar a
seguinte denominação: Faculdade Santa Rita - FASAR.
Segundo o Relatório de Avaliação nº 59.606, o local visitado pela Comissão de
Avaliação do INEP foi o Campus II, cujo endereço é: Estrada Real Km 2, s/n Rodovia, no
Município de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais). O SIEdSup informa que o
Campus I está instalado à Rua Francisco Ferreira de Rezende, nº 333, Caixa Postal 26, Bairro
São João, no Município de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
Pesquisando no Sistema de Consulta de Instituições Credenciadas para Educação a
Distância e Polos de Apoio Presencial - SIEAD, constatei que a FASAR não é credenciada
para a oferta de educação a distância.
No SIEdSup, consta que a Instituição ministra os seguintes cursos:
Conselheiro Lafaiete
Nome do curso na
Habilitação
Diploma
Modalidades
Situação
IES:
Conferido
oferecidas
Funcionamento
45658 - Sistemas de
Informações
Bacharelado Presencial
Em Atividade
45654 Gerenciais
Administração
(Noturno)
45655 Bacharelado Presencial
Em Atividade
Administração (*)
50263 - Ciências
Econômicas

Bacharelado

Presencial

Em Atividade

59760 - Educação
Física (Noturno)

Bacharelado
Licenciatura

Presencial

Em Atividade

91049 - Enfermagem

Bacharelado

Presencial

Em Atividade

Bacharelado

Presencial

Em Atividade

Bacharelado

Presencial

Em Atividade

Bacharelado

Presencial

Em Atividade

118680 - Engenharia
Ambiental (Noturno)
91047 - Engenharia
de Produção
(Noturno)
116538 - Engenharia
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Metalúrgica
(Noturno)
59762 - Geografia
(Noturno)

19585 - Letras
(Noturno)

57372 - Normal
Superior (Noturno)

32594 Português/Inglês e
Respectivas
Literaturas
40978 - Letras (*)
57374 - Anos
Iniciais do Ensino
Fundamental
57375 - Educação
Infantil

91045 - Nutrição
(Noturno)

18796 - Pedagogia
(Noturno)

47783 - Magistério
dos Anos Iniciais
do Ensino
Fundamental,
Formação
Pedagógica e
Gestão Educacional
40982 - Pedagogia
(*)

50261 - Turismo
(*) Formação no próprio curso

Bacharelado
Licenciatura

Presencial

Licenciatura

Presencial

Em Atividade

Licenciatura

Presencial

Em Atividade

Licenciatura

Presencial

Atividade
Parcial

Licenciatura

Presencial

Atividade
Parcial

Bacharelado

Presencial

Em Atividade

Licenciatura

Presencial

Em Atividade

Licenciatura

Presencial

Em Atividade

Bacharelado

Presencial

Em Atividade

Em Atividade

Segundo o SIEdSup, a situação legal dos cursos ministrados pela Instituição é a
seguinte:
Conselheiro Lafaiete
Ato Autorizativo

Curso
Autorização

Reconhecimento

45654 Administração

Portaria MEC 2.124,
de 22/12/2000

Portaria SESu 223, de 7/6/2006
-

45658 - Sistemas de
Informações
Gerenciais 1

Portaria MEC 2.124,
de 22/12/2000

Portaria SESu 223, de 7/6/2006
-

45655 Administração 2

Portaria MEC 2.124,
de 22/12/2000

-

50263 - Ciências
Econômicas

Portaria MEC 2.764,
de 12/12/2001

Portaria SESu 323, de 4/7/2006
-

359760 - Educação
Física (B)

Portaria MEC 3.735,
de 20/12/2002

Portaria SESu 223, de 7/6/2006
-
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59760 - Educação
Física (L)

Portaria MEC 3.735,
de 20/12/2002

Portaria SESu 223, de 7/6/2006
-

91049 - Enfermagem

Portaria MEC 500, de
10/2/2006

-

118680 - Engenharia
Ambiental

Portaria SESu 79, de
28/1/2009

-

91047 - Engenharia
de Produção

Portaria MEC 500, de
10/2/2006

-

116538 - Engenharia Portaria SESu 862, de
Metalúrgica
17/11/2008

-

359762 - Geografia
(B)

Portaria MEC 3.744,
de 20/12/2002

Portaria SESu 223, de 7/6/20063
-

59762 - Geografia
(L)

Portaria MEC 3.744,
de 20/12/2002

Portaria SESu 223, de 7/6/2006
-

19585 - Letras2

Portaria MEC 386, de
5/3/1999

Portaria MEC 3.526, de 29/10/2004
-

32594 Português/Inglês e
Respectivas
Literaturas

Portaria MEC 386, de
5/3/1999

Portaria MEC 3.526, de 29/10/2004
-

40978 - Letras2

Portaria MEC 386, de
5/3/1999

-

57372 - Normal
Superior2

Portaria MEC 2.970
de 23/10/2002

-

57374 - Anos Iniciais
do Ensino
Fundamental 2

Portaria MEC 2.970
de 23/10/2002

-

57375 - Educação
Infantil 2

Portaria MEC 2.970
de 23/10/2002

-

91045 - Nutrição

Portaria MEC 500, de
10/2/2006

Portaria SESu 1.141, de 25/8/2010
-

18796 - Pedagogia

Portaria MEC 1.188,
de 16/10/1998

Portaria MEC 3.146, de 31/10/20034
-

Portaria MEC 1.188,
de 16/10/1998

Portaria MEC 3.146, de 31/10/20034
-

-

-

Portaria MEC 2.763,
de 12/12/2001

Portaria SESu 223, de 7/6/2006
-

47783 - Magistério
dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental,
Formação
Pedagógica e Gestão
Educacional 1
40982 - Pedagogia2
50261 - Turismo
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1. Em extinção.
2. Extinto.
3. Na Portaria SESu 223/2006, retificada no DOU de 13/7/2006, foi incluído o
Bacharelado.
4. Retificou a Portaria MEC nº 471, de 22 de fevereiro de 2002, reconhecendo,
unicamente para fins de expedição e de registro de diplomas dos concluintes até o segundo
semestre de 2003, o curso de Pedagogia, com as habilitações Orientação Educacional,
Supervisão Escolar, Magistério das Matérias Pedagógicas, renomeadas para Magistério dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Formação Pedagógica e Gestão Educacional.
No Relatório no 59.606, consta que:
Concomitante ao processo de expansão, a FASAR iniciou a oferta de cursos de
pós-graduação Latu Sensu (sic), voltados para área de Gestão Empresarial em
atendimento a demanda regional.
No Sistema e-MEC, constam os seguintes processos de interesse da Faculdade Santa
Rita:
Nos

Processos

1

Ato: Autorização
Nº e-MEC: 20079876
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: Engenharia de Materiais (Presencial - Bacharelado)

2

Ato: Reconhecimento de Curso
Nº e-MEC: 20077731
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: Nutrição (Presencial - Bacharelado)

3

Ato: Recredenciamento
Nº e-MEC: 20073364
IES: FACULDADE SANTA RITA

4

Ato: Renovação de Reconhecimento de Curso
Nº e-MEC: 200912378
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: Pedagogia (Presencial - Licenciatura)

5

Ato: Reconhecimento de Curso
Nº e-MEC: 20077732
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: Enfermagem (Presencial - Bacharelado)

6

Ato: Autorização
Nº e-MEC: 20078773
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: ENGENHARIA - Controle e Automação (Presencial - Bacharelado)

7

Ato: Autorização
Nº e-MEC: 20079885
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: Engenharia Metalúrgica (Presencial – Bacharelado)

8

Ato: Reconhecimento de Curso
Nº e-MEC: 20070077
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: Engenharia de Produção (Presencial - Bacharelado)

9

Ato: Autorização
Nº e-MEC: 20079888
IES: FACULDADE SANTA RITA
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CURSO: ENGENHARIA AMBIENTAL (Presencial - Bacharelado)
10

Ato: Reconhecimento de Curso
Nº e-MEC: 20078252
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: Normal Superior (Presencial - Licenciatura)

11

Ato: Autorização
Nº e-MEC: 20078774
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: FARMÁCIA (Presencial - Bacharelado)

12

Ato: Autorização
Nº e-MEC: 201008489
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: ENGENHARIA CIVIL (Presencial - Bacharelado)

13

Ato: Autorização
Nº e-MEC: 201008490
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (Presencial - Tecnológico)

14

Ato: Autorização
Nº e-MEC: 201008486
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: ENGENHARIA DE MATERIAIS (Presencial - Bacharelado)

15

Ato: Autorização
Nº e-MEC: 201008488
IES: FACULDADE SANTA RITA
CURSO: ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO (Presencial - Bacharelado)

1. O processo nº 20079876 (Autorização do curso de Engenharia de Materiais) foi
indeferido pela SESu mediante a Portaria nº 1.263, de 11 de agosto de 2009. A
FASAR não interpôs recurso.
2. O processo nº 20077731 (Reconhecimento do curso de Nutrição) foi concluído
com a expedição da Portaria SESu nº 1.141, de 25 de agosto de 2010 (DOU 26 de
agosto de 2010).
3. O processo nº 20073364 é objeto da presente análise.
4. O processo nº 200912378 (Renovação de Reconhecimento do curso de Pedagogia)
está na SESu, na fase Secretaria - Parecer Final, desde 14 de setembro de 2010. O
CPC do curso é “3”, e o IGC da IES também é “3”.
5. O processo nº 20077732 (Reconhecimento do curso de Enfermagem) está na
SESu, com sugestão de deferimento desde 10/9/2010.
6. O processo nº 20078773 (Autorização do curso de Engenharia de Controle e
Automação) foi arquivado pela Secretaria em 6/7/2009.
7. O processo nº 20079855 (Autorização do curso de Engenharia Metalúrgica) foi
autorizado mediante a Portaria SESu nº 862, de 17 de novembro de 2008.
8. O processo nº 20070077 (Reconhecimento do curso de Engenharia de Produção)
encontra-se no INEP desde 26 de junho de 2007.
9. O processo nº 20079888 (Autorização do curso de Engenharia Ambiental) foi
autorizado mediante a Portaria SESu nº 79, de 28 de janeiro de 2009.
10. O processo nº 20078252 (Reconhecimento do curso Normal Superior) foi
arquivado por falta de preenchimento do formulário eletrônico.
11. O processo nº 20078774 (Autorização do curso de Farmácia) encontra-se na SESu,
com sugestão de deferimento, desde 1º/9/2010.
12. O processo nº 201008489 (Autorização do curso Engenharia Civil) encontra-se na
SESu, na fase Despacho Saneador, desde 13/9/2010.
Paulo Speller - 20073364

10

e-MEC No:20073364

13. O processo nº 201008490 (Autorização do curso de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas) encontra-se na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC), na fase Despacho Saneador, desde 13/9/2010.
14. O processo nº 201008486 (Autorização do curso de Engenharia de Materiais)
encontra-se na SESu, na fase Secretaria - Parecer Final, desde 23/8/2010.
15. O processo nº 201008488 (Autorização do curso de Engenharia de Controle e
Automação) encontra-se na SESu, na fase Secretaria - Parecer Final, desde
10/9/2010.
Diferente do que registra a SESu em seu Relatório de Análise, conforme dados
compilados no site do INEP (Relatório de IES), levantei que a FASAR obteve os seguintes
conceitos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE 2006 a 2008):
Área/Curso

Ano

Administração
Ciências Econômicas
Turismo
Enfermagem
Nutrição
Educação Física
Engenharia (Grupo VI)
Geografia
Letras
Pedagogia
Fonte: INEP

2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008

Conceito Conceito
ENADE
IDD
3
4
2
2
3
3
SC
SC
SC
SC
3
3
4
5
5
5
3
3
3
3

CPC
SC
SC
3
4
4
3
3

Consoante os resultados acima demonstrados, a Faculdade Santa Rita obteve tanto no
IGC 2007 quanto no IGC 2008 o conceito “3”.
Para comprovar tal afirmação, cabe informar, inicialmente, que a FASAR, quando da
implantação do indicador de qualidade de instituições de educação superior pelo MEC, obteve
o seguinte resultado no IGC 2007, divulgado em 2008:
Nº
1202

Instituição
Faculdade Santa Rita

Estado
MG

Cidade
Conselheiro
Lafaiete

Contínuo
245

IGC
3

O mencionado resultado (IGC 2007) foi ratificado pela Portaria INEP nº 296, de 17 de
novembro de 2009, publicada no DOU de 1º de dezembro de 2009:
Código da
IES
1202

Nome da IES

UF (sede)

IGC - Faixa

Faculdade Santa Rita

MG

3

O resultado da FASAR no IGC 2008 (triênio 2006, 2007 e 2008), divulgado em 2009,
foi o apresentado no quadro abaixo:
IGC 2008
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IES

Nº de cursos que
fizeram o ENADE nos
últimos três anos

Faculdade Santa Rita

10

Nº de cursos
com CPC nos
últimos três
anos avaliados
8

IGC
Contínuo Faixa
248

3

A Portaria INEP nº 27, de 20 de janeiro de 2010, publicada no DOU de 22 de janeiro,
ratificou o resultado obtido pela Faculdade Santa Rita no IGC 2008:
Código da
IES
1202

Nome da IES

UF (sede)

IGC - Faixas

Faculdade Santa Rita

MG

3

Diante desse contexto, no Cadastro da Educação Superior do Sistema e-MEC, pude
constatar as informações sobre a FASAR:
Índice
CI - Conceito Institucional:
IGC - Índice Geral de Cursos:
IGC Contínuo:

Valor
3
3
248

Ano
2009
2008
2008

Aqui, cabe registrar que o Conceito Institucional (CI), instituído pela Portaria
Normativa nº 10, de 2 de julho de 2009 (DOU de 3 de julho de 2009), atribuído a FASAR foi
decorrente do resultado da avaliação externa com vistas ao recredenciamento, objeto do
processo ora sob análise (conceito “3”).
A análise inicial do processo em epígrafe permitiu evidenciar que a SESu apresentou
parecer favorável ao recredenciamento da Instituição, em atendimento ao disposto no art. 21
do Decreto nº 5.773/2006, que estabelece que:
Art. 21. O pedido de recredenciamento de instituição de educação superior
deve ser instruído com os seguintes documentos:
I - quanto à mantenedora, os documentos referidos no art. 15, inciso I; e
II - quanto à instituição de educação superior, a atualização do plano de
desenvolvimento institucional, do regimento ou estatuto e das informações relativas
ao corpo dirigente, com destaque para as alterações ocorridas após o
credenciamento.
A partir da constatação de que a análise regimental, de PDI e documental foi realizada
na perspectiva do recredenciamento institucional e concluída satisfatoriamente, passo, então, à
análise do mérito da avaliação externa objeto do Relatório de Avaliação nº 59.606, do INEP,
realizada no período de 28 de junho a 2 de julho de 2009.
Consoante a Comissão do INEP, o conceito institucional “3” (três) foi atribuído em
decorrência dos conceitos mencionados nas dimensões verificadas, conforme o quadroresumo abaixo:
Dimensões
1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2. A política para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa, a
extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os
Paulo Speller - 20073364
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procedimentos para estímulo à produção acadêmica, 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 meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural
4. A comunicação com a sociedade
5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico
administrativo, seu 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 segmentos da
comunidade universitária nos processos decisórios
7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação
8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos,
resultados e eficácia da autoavaliação institucional
9. 9. Políticas de atendimento aos estudantes
10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior
CONCEITO INSTITUCIONAL

3
3
3

2
3
4
3
3
3

A Comissão de Avaliação assim concluiu o seu relatório:
Em razão do acima exposto, esta IES FACULDADE SANTA RITA apresenta
um perfil satisfatório de qualidade.
Primeiramente, chamou a atenção deste Relator o conceito “2” atribuído à 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.
Sobre a mencionada Dimensão, os avaliadores informaram que a IES conta com a
Congregação, os Conselhos de Departamento e os Colegiados de Curso como colegiados
mais importantes previstos em seu regimento. Entretanto, observaram que não existe uma
periodicidade definida para a realização das reuniões e a representatividade docente fica
prejudicada pelo grande número de horistas. Além disso, inexiste uma clara participação do
corpo discente nas reuniões. Recomendaram, então, que a operação e atuação dos colegiados
ainda necessita ser fortalecida e contar com um maior envolvimento de docentes e discentes
do curso.
No tocante ao corpo docente da Instituição, a Comissão de Avaliação do INEP
registrou em seu Relatório de Avaliação o seguinte:
O corpo docente é formado por um bom número de docentes com titulação de
mestres (52%), porém, ainda conta com um grande número de professores horistas
(39%).
Analisando-se, no Relatório de Avaliação nº 59.606 (listagem nominal), o número, a
titulação e o regime de trabalho dos docentes da Instituição, pude constatar o seguinte cenário:
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Quadro 1 - Regime de trabalho e qualificação dos docentes da FASAR*
Titulação
No de docentes
(%)
Doutorado
5 (1 TI, 3 TP e 1 H)
6,67
Mestrado
38 (14 TI, 11 TP e 13 H)
50,67
Especialização
32 (5 TI, 12 TP e 15 H)
42,66
TOTAL
75
100,00
Docentes - tempo integral
20
26,67
Docentes - tempo parcial
26
34,67
Docentes - horista
29
38,66
*Obs.: dados provenientes do relatório nº 59.606.
O Plano de Carreira Docente, conforme registro da Comissão de Avaliação, está
protocolado junto Ministério do Trabalho - Superintendência Regional do Trabalho de MG,
sob nº 45504.002293/2008-55, porém não homologado.
Quanto ao Plano de Cargos e Salários dos técnicos administrativos, constatei que as
informações dos avaliadores, salvo melhor juízo, são contraditórias. No campo referente à
Dimensão 5, foi registrado que para o pessoal técnico-administrativo não existe plano de
carreira definido, apenas ações de capacitação como oferta de bolsas de estudo e e cursos de
treinamento. Já na Dimensão “Requisitos Legais”, os avaliadores registraram que o plano de
carreira docente e técnico-administrativo está inserido no regimento desde 16 de abril de
2001, constante do PDI 2007-2011. (...) O plano de cargos e salários dos servidores técnicoadministrativos não esta registrado no Ministério de Trabalho.
Além das considerações até aqui expostas, pude também observar que a indicação da
SESu no sentido de que a análise do PDI com suas dimensões dos eixos (...) serão verificadas
na oportunidade da avaliação in loco foi plenamente atendida, até pelo fato de o Plano de
Desenvolvimento Institucional se constituir em instrumento essencial da avaliação externa.
Nesse contexto, pode-se verificar que para a não criação de alguns cursos previstos no PDI os
avaliadores registraram que no período de planejamento do PDI para o período 2007-2011
ocorreu um realinhamento nas ações institucionais, incluídas no Aditamento do PDI
apresentado em 2005 ao MEC. Neste sentido, a Instituição optou por não implantar, no
período, os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Ciências
Biológicas, Engenharia Química, Farmácia, Filosofia, História, Psicologia, Química e
Cursos Seqüenciais.
Por fim, cabe destacar o registro dos avaliadores sobre os laboratórios didáticos, que
atendem às demandas atuais dos cursos oferecidos. Existem laboratórios de informática em
bom número além de possibilidade de acesso livre à internet através de rede sem fio em todos
prédios do campus. Além disso, a biblioteca da Instituição conta com bom número de
volumes e possui sistema de controle informatizado além de ser possível a consulta/reserva
pela internet.
Após completa análise das condições institucionais apresentadas pela Faculdade Santa
Rita e a sua evolução desde o ato de credenciamento, do Relatório da Comissão de Avaliação
para fins de recredenciamento, do Relatório de Análise da SESu e dos dados levantados por
este Relator, concluo com o entendimento de que a Instituição reúne condições de ser
recredenciada nos termos da legislação em vigor.
No entanto, para a permanência da Instituição no sistema federal de ensino com a
devida qualidade, cabe recomendar que a Instituição:
1. Adote as providências cabíveis para a realização de reuniões periódicas dos
seus colegiados e conselhos, que devem contar com um maior
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envolvimento da comunidade acadêmica, especialmente dos docentes e
discentes;
2. Reflita sobre as suas diretrizes norteadoras, entre as quais, foi destacada
pelos avaliadores a concepção tríade da indissociabilidade do ensino, da
pesquisa e extensão, (corroborada pela informação de que no seu PDI, a
IES assume a necessidade de incentivar a pesquisa como apoio necessário
à função do ensino), face à constatação da inexistência de elementos que
indiquem a participação de alunos em projetos de pesquisa ou iniciação
científica.
Diante do exposto, submeto à deliberação da Câmara de Educação Superior o seguinte
voto.
II – VOTO DO RELATOR
Voto favoravelmente ao recredenciamento da Faculdade Santa Rita, instalada à
Estrada Real Km 2, s/n, Rodovia, no Município de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais, mantida pela Entidade Mantenedora de Ensino Santa Rita Ltda., com sede e foro no
mesmo Município e Estado, até o próximo ciclo avaliativo do SINAES a se realizar após a
homologação deste parecer, nos termos do art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773/2006, com
redação dada pelo Decreto nº 6.303/2007, observado o prazo máximo de até 5 (cinco) anos,
conforme dispõe o inciso II do art. 59 daquele Decreto.
Brasília (DF), 7 de outubro de 2010.

Conselheiro Paulo Speller – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2010.

Conselheiro Paulo Speller – Presidente

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – Vice-Presidente
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