PARECER HOMOLOGADO
Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 18/3/2019, Seção 1, Pág. 165.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADA:
EPP
ASSUNTO: Recurso contra a
credenciamento da Faculdade Vila, com s
RELATOR: Joaquim José Soares Neto
e-MEC Nº: 201406101
PARECER CNE/CP Nº:
COLEGIADO:
11/2018
CP

- UF: CE

APROVADO EM:
2/10/2018

I – RELATÓRIO
1. Histórico
Trata o presente processo de recurso em face da dec

-

do

curso superior de Pedagogia, licenciatura.
in loco para fins de credenciamento e autorização do curso de
Pedagogia fora
da Faculdade Vila. O quadro abaixo demonstra
os resultados obtidos na avaliação de credenciamento:
2 - Desenvolvimento Institucional
3 - Po
Conceito Final 3

Conceitos
4,0
3,5
3,0
3,7
2,2

Ainda como resultado da avaliação para fins de credenciamento da Faculdade Vila,
ficou detectado o não atendimento aos seguintes requisitos lega

administrativos.
O quadro abaixo demonstra os resultados obtidos na avaliação para fins de autorização
do curso de Pedagogia:
1 – Organização Didático Pedagógica
2 – Corpo Docente
3 – Instalações Físicas
Conceito Final 3
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Conceitos
3,6
4,2
2,6

Documento assinado eletronicamente nos termos da legislação vigente
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Em seu parecer final sobre o proces
Vila
possui infraestrutura
adequada para ofertar curso superior com mínimo de qualidade, uma vez que o conceito
atribuído à Dimensão referente à insfraestrutura
“ ”
“ 6”
avaliação de curso, ambos aquém do mínimo necessário, bem como deixou de atender a
quatro requisitos legais, que são itens de atendimento obrigatório.
Diante do exposto, a SERES emitiu parecer des
CNE/CES nº 275/2018, da lavra do Conselheiro
Lopes
SERES.

-

2018.

–
pleiteado, Pedagogia, licenciatura,

pode-se concluir que o pedido de credenciamento institu

Diante do acima exposto, passo ao voto.
II – VOTO DO RELATOR
Voto desfavoravelmente ao credenciamento da Faculdade Vila, que seria
instalada na
Fortaleza, no estado do
conforme o artigo 6o, inciso II, do Decreto no 9.235/2017.
2. Recurso da IES
Em suas razões recursais, a IES busca a reforma da decisão proferida no Parecer
CNE/CES nº 275/2018, nos termos do trecho abaixo, extraído do recurso interposto:
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-

economicidade e da efi
recurso e dar-lhe provimento.
3. Apreciação do Relator

-

§ 1o - Considera-s
o integravam.
-

-

foram obedecidas todas as normas que a esta se aplicavam.

-

a autorização do curso e, em última análise, o credenciamento da IES.
Dessa forma, recomenda-se que seja
credenciamento, a fim de garantir a boa qualidade na oferta de cursos de gradua

II – VOTO DO RELATOR
Nos termos do artigo 33 do Regimento Interno do CNE,
-lhe provimento, mantendo os efeitos da decisão exarada no Parecer CNE/CES
nº 275/2018, que indeferiu o pedido de credenciamento da Faculdade Vila, que seria instalada
na Rua Juvenal de Carvalho, nº
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Assessoria e Consultoria em Educ

- EPP, com sede

no mesmo município e estado.
Brasília (DF), 2 de outubro de 2018.
Conselheiro Joaquim José Soares Neto – Relator
III – DECISÃO DO CONSELHO PLENO
O Conselho Pleno aprova, por unanimidade, o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 2 de outubro de 2018.
Conselheiro Luiz Roberto Liza Curi – Presidente
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