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1-RELATÓRIO
A Associação Patobranquense de Ensino Superior, com sede na cidade de Pato
Branco, no Estado do Paraná, solicita ao Ministério da Educação autorização para o
funcionamento do curso de Psicologia, na modalidade Formação de Psicólogo, a ser
ministrado pela Faculdade de Pato Branco.
Conforme informações constantes do Sistema de Acompanhamento de Processos das
Instituições de Ensino Superior (SAPIEnS), a Mantenedora atendeu às exigências
estabelecidas no art. 20 do Decreto 3860/2001, referentes à documentação fiscal e parafiscal.
Em atenção à legislação vigente, o pleito foi submetido à apreciação do Conselho
Nacional de Saúde, que deliberou contrario a abertura de cursos superiores na área da saúde.
Para verificar as condições iniciais existentes para o funcionamento do curso de
Psicologia, foi designada pela Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC) Comissão de
Avaliação constituída pelos professores Alysson Masotte, da Universidade Federal de Minas
Gerais e Eulina da Rocha Lordelo, da Universidade Federal da Bahia.
Após o cumprimento de diligências, a Comissão de Avaliação manifestou-se favorável
à autorização pleiteada.
De acordo com dados extraídos do Relatório SESu/DESUP/COSUP n° 983/2004, e
dos despachos interlocutórios destaco as seguintes razões que justificam autorização para a
abertura do curso:

• a análise do PDI e as observações realizadas in loco pela Comissão do INEP
indicam que se trata de uma instituição nova, com boa estrutura
organizacional, e com participação de docentes, discentes e do pessoal técnico
administrativo na gestão acadêmica, por meio dos órgãos colegiados,
sobretudo na gestão acadêmica;
• a lES possui ótima infra-estrutura de sistemas de informação,os quais incluem
os aspectos administrativos e acadêmicos, que estão disponíveis em terminais
de consulta on Une;
• o plano de carreira docente encontra-se em fase de discussão. Tendo sido
qesignado um grupo de trabalho, integrado por representantes de cada

^legiado, coordenadores de curso e direção pedagógica, para elaborar o
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quadro de carreira de magistério do ensino superior. O grupo de trabalho
apresentou à mantenedora um projeto de carreira em setembro de 2001. A
mantenedora vem apresentando as contra-propostas que estão sendo discutidas
nos colegiados de curso. Há no processo um compromisso formal da
mantenedora de implantá-lo, de forma gradativa, tão logo ocorra o consenso
das propostas do grupo de trabalho e da mantenedora, havendo previsão de
que tal se dê nos próximos meses.

a infra-estrutura de serviços de apoio, as áreas de convivência e de
alimentação são excelentes;

a coordenadora do curso possui titulação adequada (Doutorado pela
Universidade de São Paulo), experiência profissional na área, mas reduzida
experiência acadêmica. Esta é limitada ao estágio de docência, realizado no
programa de pós-graduação e às atividades de pesquisa, desenvolvidas durante
o mestrado e o doutorado que está em andamento;
na carga horária dos docentes já está previsto o atendimento extra classe aos
alunos;
a faculdade conta com Serviço de Atendimento e Apoio Acadêmico que
proporcionará atendimento psicopedagógico ao aluno;
o corpo docente previsto para o primeiro ano do curso possui bom nível de
titulação, é constituído de forma a atender as demandas do primeiro ano - 8
(oito) mestres, 1 (um)especialista e 1 (uma)doutora,
o corpo docente apesar de relativamente jovem e com pouco tempo em
magistério superior, conta com experiência em iniciação científica, monitoria

e estágio em docência do ensino superior;
as instalações da biblioteca são excelentes, o acervo tem tido uma razoável

ampliação, conta com 5692 títulos e 22.426 volumes. Na parte referente a
periódicos há 197 títulos, 108 doações, 89 assinaturas, a videoteca tem 318
fitas de vídeo com 527 exemplares. Para o curso de Psicologia foram
identificadas assinaturas de 10 revistas nacionais.
a Faculdade tem acesso à base de dados LILACS - Literatura Latino

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, base de dados cooperativa do
Sistema BIREME. Também tem acesso ao SciElo - Scientific Eletronic

Library Online. A comunidade acadêmica realiza a consulta do acervo

bibliográfico por meio de terminais de consulta integrados ao Sistema de
Gestão Acadêmica ou pelo site institucional;
a Faculdade edita a revista intitulada "Interdisciplinaridade e Pensamento
Científico" que é indexada, e em 2003 publicou dois números com artigos de
docentes da própria instituição e de outras lES.
em 2004 foi criado o "Programa de Financiamento Institucional para
Qualificação Docente e Técnico Administrativo" que busca apoiar a
qualificação em nível de pós graduação stricto sensu e lato sensu de
professores e funcionários, e, também, estimular o desenvolvimento da
pesquisa.

o Conselho de Ensino e Pesquisa aprovou em 2004 dois projetos de
nivelamento dos estudantes: "Atualização em Métodos e Técnicas de
Pesquisa" e "Comunicação e Linguagem Verbal"; e

os ^oratórios destinados ao primeiro ano do curso já estão implantados, há
equipes formadas, equipamentos disponíveis e instalações de excelente
quMídade.
/
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Pelo exposto, percebe-se um sério esforço por parte da instituição em cumprir a sua
missão com qualidade. Tomo a liberdade de apresentar duas recomendações para que este
processo seja mais rápido: agilizar a implantação do plano de carreira docente e implantar
programas de iniciação científica.
n - VOTO DO RELATOR

Considerando o Relatório SESu/DESUP/COSUP 983/2004, o relatório da Comissão
de Verificação e as minhas observações, voto favoravelmente à autorização para o

ftincionamento do curso de Psicologia, com 100 (cem) vagas totais anuais, em turmas de até
50 (cinqüenta) alunos, no tumo diurno, a ser ministrado pela Faculdade de Pato Branco, com
sede na cidade de Pato Branco, no Estado do Paraná, estabelecida na Rua Benjamin Borges
dos Santos, n° 21, mantida pela Associação Patobranquense de Ensino Superior, com sede na
mesma cidade e Estado.

Brasília - DF,6 de outubro de 2004.

Conselheiro Antônio Carlos Caruso Ronca- Relator

III - DECISÃO DA GAMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do Relator.

Sala das Sessõiêp, em fí^^e^umbro de 2004.

Conselheirq^E^íde Oliveira Nunes-Presiàmte
Conselheiro Antônio Canos Caruso Ronca- Vice-Presidente
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Assunto

: Autorização para o funcionamento do curso de Psicologia, na
modalidade Formação de Psicólogo, a ser ministrado pela
Faculdade de Pato Branco, com sede na cidade de Pato Branco, no

^

Estado do Paraná.
I-HISTÓRICO

A Associação Patobranquense de Ensino Superior S/C Ltda., com

sede na cidade de Pato Branco, no Estado do Paraná, solicitou a este Ministério,
em 14 de agosto de 2002, a autorização para o funcionamento do curso de

Psicologia, na modalidade Formação de Psicólogo, a ser ministrado pela Faculdade
de Pato Branco, com sede na cidade de Pato Branco, no Estado do Paraná.

A Mantenedora atendeu às exigências estabelecidas no artigo 20 do
Decreto 3.860/2001, referentes à documentação fiscal e para-fiscal.
A Faculdade de Pato Branco foi credenciada pela Portaria MEC n°
746, de 26 de maio de 2000, que autorizou o funcionamento do cui'so de
Administração.

Em atenção à legislação vigente, o pleito foi submetido à apreciação
do Conselho Nacional de Saúde, conforme Registro SAPIEnS n° 20031005180. O
CNS encaminhou ao MEC a Resolução n° 324, de 3 de julho de 2003, que delibera
contrariamente à abertura de cursos superiores na área da saúde constantes dos
processos ora em tramitação naquele Conselho. Além disso, a Resolução propõe a
suspensão total de novos cursos superiores na área, por um período mínimo de 180

dias, e a nomeação de um Grupo de Trabalho Intersetorial para o exame de
critérios relativos à abertura de novos cursos, recomendando que a autorização seja
realizada por meio de deliberação definitiva, em conjunto, pelos setores da Saúde e
da Educação.

Para verificar as condições iniciais existentes para o funcionamento

do curso de Psicologia, esta Secretaria, mediante Despacho n° 300/2003
MEC/SESu/DESUP/CGAES/SECOV, designou Comissão de Avaliação,
constituída pelos professores Alysson Masotte, da Universidade Federal de Minas
Gerais, e Eulina da Rocha Lordelo, da Universidade Federal da Bahia.
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A Comissão de Avaliação, em relatório de 27 de agt>sío de,2tí03,
determinou o cumprimento de diligências, no prazo de sessenta dias, relativas ao
projeto do curso. ,
Após verificação documental do atendimento das recomendações, a
Comissão de Avaliação manifestou-se favorável à autorização pleiteada, conforme
relatório datado de 6 de novembro de 2003,

n-MÉRITO

A Comissão informou que a análise do PDI e do Regimento, bem
como a avaliação in loco, indicam que se trata de uma Instituição nova, com boa
estrutura organizacional, e ressaltou a participação dos docentes, discentes e do

pessoal técnico-administrativo na gestão, por meio dos órgãos colegiados,
sobretudo na gestão acadêmica. Tais condições indicam que a lES possui
condições para implementar seu PDI. Para tanto, contribui o aporte de recursos
financeiros, um montante de um milhão e trezentos e trinta mil reais, a serem
alocados durante a vigência do PDI.

A estrutura administrativa é adequada, sendo que a lES possui

ótima infra-estrutura de sistemas de informação, os quais incluem os aspectos
administrativo-financeiros e os acadêmicos, que estão disponíveis em terminais de
consulta on Une. A Comissão considerou que, por se tratar de Instituição nova, a
lES deverá atentar para seu processo de auto-avaliação institucional.
Existem critérios definidos para a admissão de docentes e

servidores técnico-administrativos. O plano de carreira docente, que deverá ser

implantado em 2004, envolve, entre outros itens, o regime de trabalho, as'ações de
capacitação e estímulos à produção docente.
A ffiS não conta com programas de financiamento de estudos para

alunos carentes. É credenciada, todavia, para participar do FIES, sendo que 103
alunos são atualmente beneficiados. No entendimento da Comissão, a lES deve
considerar a possibilidade de implantar seu próprio programa de financiamento.
A infra-estrutura de serviços de apoio, as áreas de convivência e de

alimentação são excelentes, nos aspectos quantitativos e qualitativos.
A participação da coordenação dos cursos nas instâncias colegiadas

é extremamente benéfica. A coordenadora indicada para o curso de Psicologia
possui titulação adequada e experiência não acadêmica, A experiência acadêmica é
limitada ao estágio de docência, realizado no programa de pós-graduação, e às
atividades de pesquisa, desenvolvidas durante o mestrado e o doutorado, o último
em andamento.

A organização do controle acadêmico é de excelente qualidade,
bem como o nível do pessoal técnico-administrativo de suporte. O atendimento
extra-classe está previsto, por meio de horas de trabalho atribuídas ao corpo
docente, com essa finalidade.

O apoio psicopedagógiço ao aluno está previsto e é realizado por
meio do Serviço de Atendimento e Apoio Acadêmico, em fase de implantação. Os
M01619Ed
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mecanismos de nivelamento restringem-se à orientação docente e à forínação.^;de
grupos de estudo e de cursos de revisão de conteúdo, os últimos supervisionados
por um docente. ,
O curso de Psicologia tem boa estrutura de organização didáticopedagógica. Suas maiores fragilidades referem-se à pouca experiência acadêmica
da coordenação e ao projeto do curso.
O corpo docente previsto para o primeiro ano curso possui bom
nível de titulação e é constituído de forma a atender às demandas do primeiro ano.

A Comissão alertou a lES para evitar que a pós-graduação dos professores seja
realizada em uma mesma instituição. O critério de tempo em magistério superior
não foi atendido, mas o corpo docente, relativamente jovem, conta com
experiência em iniciação científica, monitoria e estágio em docência de ensino
superior, condições que contribuirão para um curso de qualidade.A adequação
entre formação docente e as disciplinas da área básica em Psicologia merece
atenção.

Conforme relatório, o regime de trabalho dos professores deverá
atender às normas, desde que o plano de carreira seja, de fato, implantado em
2004. As atuais condições indicam a existência de carga horária para atividades

complementares e atendimento aos alunos. O número médio de disciplinas por
docente e o número de alunos em atividades práticas atendem aos critérios. A

proximidade temática entre as disciplinas previstas para os docentes está adequada.
As instalações físicas são de excelente qualidade, no que se refere a
salas de aula, auditórios, sala para coordenação e instalações sanitárias. Existe
acesso para portadores de necessidades especiais.
A utilização de equipamentos de informática por alunos e
professores é facilitada pela existência de laboratórios e de terminais na biblioteca.
A sala de professores poderia ser ampliada, aumentando-se, também, o número de

microcomputadores disponíveis. O espaço físico reservado para os docentes está
^

sendo alvo de modifícações.
As instalações da biblioteca, a equipe de trabalho e o horário de

funcionamento são excelentes. O acervo, em algumas disciplinas, atende
minimamente ao critério de um exemplar para 15 alunos, como é o caso da

disciplina Neuroanatomia. A quantidade de periódicos deve ser ampliada. É
necessário que a lES envide esforços para tomar disponíveis bases de dados para
consulta em Psicologia. No entendimento da Comissão, a política de expansão do
acervo, cujos recursos estão orçados no PDI, oferece condições para a correção
desses aspectos.

Os laboratórios destinados ao primeiro ano do curso já estão
implantados e há equipes formadas, equipamentos disponíveis e instalações de
excelente qualidade. A Comissão apresentou uma série de ponderações sobre os
projetos do Laboratório de Análise Experimental e do Centro de Psicologia
Aplicada, enfatizando os aspectos éticos relacionados ao layout, ao uso e ao fluxo
de pessoas.

A Comissão atribuiu às dimensões avaliadas os seguintes conceitos:
M01619 Ed
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Percentual c e
Dimensão

Aspectos
essenciais

Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão

1 (Contexto Institucional)
2(Org. Didático-Pedagógica)
3 (Corpo Docente)
4 (Instalações)

100%

atendimento''^^

Aspectos
complementares
85,72%

100%

100%

100%

85,72%
77,78%

100%

A Comissão ressaltou que a análise da "Categoria 2.2. Projeto do
Curso" demonstrou uma série de deficiências. Assim, decidiu deteminar o

cumprimento de diligências, a serem atendidas no prazo de 60 dias, sendo que a
verificação do atendimento poderia ser feita por meio de análise documental. Tais
recomendações encontram-se sintetizadas abaixo:
- a lES deverá proceder a explicitação conceituai das ênfases

escolhidas e definir critérios e períodos de escolha pelos alunos,
as disciplinas integrantes, a articulação delas entre si e com as
disciplinas do núcleo comum;

- com relação às disciplinas, a lES deverá definir: algumas
ementas, como, por exemplo, a de Psicologia Geral I; os

programas de curso e dos estágios; os conceitos de disciplina
obrigatória e de disciplina optativa;

- no que se refere às disciplinas, a lES deverá rever: a estratégia
metodológica para as disciplinas da área de ciências da saúde; as

bibliografias, com a finalidade de proceder a atualização,
adequação às ementas, os objetivos e programas de curso,
evitando-se a repetição excessiva das mesmas; a seqüência das
disciplinas, para evitar a superposição de conteúdos, como
ocorre com as disciplinas Epistemologia da Psicologia e
Introdução à Filosofia; a classificação das disciplinas, de acordo
com os eixos estruturantes do currículo;

-

ainda com relação às disciplinas, a lES deverá: especificar a
carga horária teórica e prática, quando for o caso; redefinir o
conceito de estágio básico, considerado no projeto como parte
prática das disciplinas; fimdamentar a opção feita para o
conjunto de disciplinas relativas à área da Psicologia do
Desenvolvimento.

Com a finalidade de avaliar o atendimento das diligências, a

Comissão de Avaliação procedeu à análise da documentação encaminhada pela
Instituição, integrada pelo projeto pedagógico revisado, pelas novas plantas do
Centro de Psicologia Aplicada e do Laboratório de Psicologia Experimental e pelos
comprovantes de assinatura de periódicos na área de Psicologia.
De acordo com o novo.relatório apresentado pela Comissão, a lES
explicitou as ênfases do curso, defmiu a carga horária das mesmas, redefiniu o
M01619Ed
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estágio básico e procedeu a revisão da seqüência das disciplinas, rhedidas-que
trouxeram melhorias para o projeto pedagógico.

Com relação à infra-estrutura, a lES reformulou os projetos do
Serviço de Psicologia e do Laboratório de Psicologia Experimental e aumentou o
número de assinaturas de periódicos, providenciando a retroatividade das coleções.
Os novos conceitos atribuídos às dimensões são os que se seguem:
Percentual de atendimento
Dimensão

Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão

Aspectos

Aspectos

essenciais

complementares
85,72%

1 (Contexto Institucional)
2(Org. Didático-Pedagógica)
3 (Corpo Docente)
4 (Instalações)

100%

100%

100%

100%

85,72%
88,89%

100%

. O relatório da Comissão apresentou a conclusão abaixo:
...Essas modificações habilitam a lES a dar imcio ao seu curso de Psicologia na
modalidade Formação de Psicólogo. Por se tratar de um curso novo é

fimdamental que a equipe responsável pela sua gestão esteja monitorando a sua
implementação gradativa de forma a fazer eventuais correções que porventura
se fizerem necessárias visando uma formação de qualidade para o seu corpo
discente.

m - CONCLUSÃO

Encaminhe-se o presente processo à Câmara de Educação Superior
do Conselho Nacional de Educação, acompanhado dos relatórios da Comissão de

Verificação, que se manifestou favorável à autorização para o funcionamento do
curso de Psicologia, na modalidade Formação de Psicólogo, com 100(cem) vagas
totais anuais, no turno diurno, a ser ministrado pela Faculdade de Pato Branco,
com sede na cidade de Pato Branco, no Estado do Paraná, estabelecida na Rua

Benjamim Borges dos Santos, n° 21, Bairro Fraron, mantida pela Associação
Patobranquense de Ensino Superior, com sede na mesma cidade e Estado.
A consideração superior.
Brasília, 2 de julho de 2004.
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ANEXO A

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO E DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO
A.1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Registro SAPIENS n°; 701619

Processo SIDOC n'': 23000.010318/2002-74
Instituição: Faculdade de Pato Branco

Endereço: Rua Benjamin Borges dos Santos, n° 21,Bairro Fraron-Pato Branco/PR
Curso

Mantenedora

Psicologia, Formação

Associação Patobranquense

de Psicólogo

de Ensino Superior S/C Ltda.

Total

Tumo(s)de

Regime de

Carga

Tempo

Tempo

Vagas

Funcionamen

Matrícula

Horária

Mínimo

Máximo

Anuais

to

Total

de IC*

de IC*

100

Diurno

**4.720 h/a

**09

**]^4

semestres

semestres

**Semestral

■_

*

Informações contidas no Projeto Pedagógico do curso.
A.2 - CORPO DOCENTE

QUALIFICAÇÃO
Titulação
Doutores
Mestres

Especialistas
Graduado

Area de conhecimento

Sem especificação de área.
Sem especificação de área.
Sem especificação de área.
Sem especificação de área

Kegime de 1rabalho: 11 - 07 professores e TP = 04 professores.

Totais
07
01
03
11

Para a composição do presente quadro, tomou-se como referência as'informações sobre o corpo docente apresentadas pela Com ssão de

/'
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Venricação que, em seus relatórios, deixou de indicar a área de qualificação dos docentes
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