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I – RELATÓRIO
A Faculdade Uninassau Salvador protocolou, em setembro de 2014, pedido de
autorização para oferta do curso de Biomedicina, bacharelado, com previsão de oferta de 240
vagas totais anuais.
O feito teve seu trâmite normal e, após análise documental da Secretaria, que emitiu
parecer parcialmente satisfatório, foi enviado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para os procedimentos de avaliação in loco. A Comissão
de Avaliação, através do relatório de avaliação nº 118.483, atribuiu Conceito Final de Curso
igual a 3 (três), tendo as dimensões avaliadas da seguinte forma: Dimensão 1 – 2,9; Dimensão
2 – 2,9; e Dimensão 3 – 3,6. Registrou-se o atendimento a todos os requisitos legais e
normativos.
Tanto a IES quanto a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
(SERES) não impugnaram o relatório de avaliação supracitado.
O Conselho Federal deixou de se manifestar quanto ao pedido.
Em sede de parecer final, a SERES, em 21/2/2018, sugeriu o indeferimento do pleito
da Instituto de Educação Superior (IES), consignando o seguinte:
(...) Na análise do Relatório, verificou-se que os avaliadores atribuíram
conceito insatisfatório aos indicadores: 1.3. Objetivos do curso; 1.4. Perfil
profissional do egresso; 2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE; 2.2.
Atuação do (a) coordenador (a); 2.3. Experiência profissional, de magistério superior
e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a); 2.9. Experiência profissional do corpo
docente; 2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente; 2.13.
Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente; 2.14. Produção científica,
cultural, artística ou tecnológica; 3.11. Laboratórios didáticos especializados:
serviços.
(...) Convém destacar que a análise da proposta em pauta demanda uma
verificação cuidadosa tendo em vista que embora a avaliação global do curso tenha
alcançado conceito suficiente para aprovação, a descrição dos avaliadores e os
conceitos atribuídos a importantes indicadores evidenciaram ressalvas em aspectos
relevantes, principalmente nas dimensões 1 e 2.
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As principais fragilidades apontadas pela Comissão, destacam-se: a) a
inadequação dos objetivos do curso; b) a insuficiência do perfil do egresso; c) a
indisponibilidade de atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE; d) a
indisponibilidade de atuação do coordenador; e) a insuficiência de experiência
profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a); f)
a insuficiência da experiência profissional do corpo docente e da experiência de
magistério superior do corpo docente; g) a indisponibilidade de funcionamento do
colegiado de curso ou equivalente.
As insuficiências apontadas pelos avaliadores culminaram com a atribuição
dos conceitos 2,9 à Dimensão 1 e 2,9 à Dimensão 2, inferior ao mínimo estabelecido
pela Portaria MEC nº 20/2017, para a aprovação do curso.
Sendo assim, tendo em vista as fragilidades supracitadas e considerando o art.
13 da Portaria Normativa nº 20/2017, a fim de assegurar a qualidade na oferta dos
cursos superiores, esta Secretaria posiciona-se desfavorável ao pleito.
Assim, sobreveio a Portaria SERES nº 117, de 21 de fevereiro de 2018, a qual
indeferiu o pedido de autorização do curso de Biomedicina, bacharelado, postulado pela IES.
Inconformada com o indeferimento, a Faculdade Uninassau Salvador interpôs o
recurso em análise.
Recurso da IES
Em suas razões recursais, a IES busca a reforma da Portaria nº 117/2018, por entender
pela irretroatividade e, em consequência, inaplicabilidade das disposições constantes na
Portaria Normativa nº 20/2017, ante o que prevê as suas disposições finais transitórias.
Considerações do Relator
Como se extrai dos autos, o único e oportuno argumento exposto nas razões recursais
se pauta na inaplicabilidade da Portaria Normativa nº 20/2017 como razões de indeferimento
do curso. Ora, estamos diante de um processo que tramita no MEC desde 2014.
É importante registrar o que dispõe a citada portaria quanto aos pedidos de autorização
de cursos, notadamente em seu art. 13, que assim estabelece:
Art. 13. Na fase de parecer final, a análise dos pedidos de autorização terá
como referencial o Conceito de Curso - CC e os conceitos obtidos em cada uma das
dimensões, sem prejuízo de outras exigências previstas na legislação e de medidas
aplicadas no âmbito da supervisão, observando-se, no mínimo e cumulativamente, os
seguintes critérios:
I - obtenção de CC igual ou maior que três;
II - obtenção de conceito igual ou maior que três em cada uma das dimensões
do CC; e
III - para os cursos presenciais, obtenção de conceito igual ou maior que três
nos seguintes indicadores:
a) estrutura curricular; e
b) conteúdos curriculares;
IV - para os cursos EaD, obtenção de conceito igual ou maior que três nos
seguintes indicadores:
a) estrutura curricular;
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b) conteúdos curriculares;
c) metodologia;
d) AVA; e
e) Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC.
§ 1º O não atendimento aos critérios definidos neste artigo ensejará o
indeferimento do pedido.
§ 2º A SERES poderá indeferir o pedido de autorização caso o relatório de
avaliação evidencie o descumprimento dos seguintes requisitos:
I - Diretrizes Curriculares Nacionais, quando existentes;
II - carga horária mínima do curso.
§ 3º Da decisão de indeferimento da SERES, caberá recurso ao CNE, nos
termos do Decreto nº 9.235, de 2017.
§ 4º Será considerado como atendido o critério contido no inciso II deste
artigo na hipótese de obtenção de conceito igual ou superior a 2,8 em uma única
dimensão, desde que as demais dimensões e o conceito final sejam iguais ou
superiores a 3,0.
Embora a decisão de indeferimento do curso da IES, esteja embasada na legislação
atual em vigor, e também tenha previsão na Instrução Normativa nº 4/2013, visto que quando
de sua avaliação, recebeu conceito 2.9 em duas das três dimensões, não me parece sensato
impedir o funcionamento do curso por diferença ínfima do conceito mínimo esperado.
Contudo, entendo que as fragilidades detectadas no corpo-docente e organização
didático-pedagógica da IES não podem ser ignoradas, sob pena de prejuízos aos futuros
discentes e, em consequência, à sociedade/mercado que os receberia, devendo ser sanadas
antes mesmo do início de funcionamento do curso. Observo também para o fato de a IES ter
atendido a todos os requisitos legais tendo o curso atendido às exigências emanadas das
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).
Pelas razões acima expostas, entendo que o provimento do recurso é medida que se
impõe.
II – VOTO DO RELATOR
Nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.235/2017, conheço do recurso
para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES), expressa na Portaria nº 117/2018, para autorizar o
funcionamento do curso de Biomedicina, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade
Uninassau Salvador, com sede na Avenida Tamburugy, nº 88, bairro Patamares, no município
de Salvador, no estado da Bahia, mantida pela ABES - Sociedade Baiana de Ensino Superior
Ltda. com sede no mesmo município e estado, com 240 (duzentas e quarenta) vagas totais
anuais.
Brasília (DF), 11 de abril de 2018.
Conselheiro Gilberto Gonçalves Garcia – Relator
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III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova, por maioria, com 1 (uma) abstenção, o voto
do Relator.
Sala das Sessões, em11 de abril de 2018.
Conselheiro Luiz Roberto Liza Curi – Presidente
Conselheiro José Loureiro Lopes – Vice-Presidente

Gilberto Garcia - 201413290

4

