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I – RELATÓRIO
Trata-se do pedido de credenciamento do Centro de Ensino Superior SOCIESC de
Jaraguá do Sul, protocolado no sistema e-MEC sob o nº 201807705.
As seguintes informações, extraídas do parecer final da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES), transcritas ipsis litteris, contextualizam o
histórico do processo de credenciamento da Instituição de Educação Superior (IES):
[...]
1. DO PROCESSO
Trata-se de pedido de credenciamento do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR
SOCIESC DE JARAGUÁ DO SUL-SOCIESC (cód. 23358), protocolado no sistema eMEC sob o nº 201807705, em 06/04/2018, juntamente com a autorização para o
funcionamento de 3 (três) cursos superiores de graduação vinculado, a saber:
Arquitetura e Urbanismo, bacharelado (código: 1439084; processo:
201807709);
Direito, bacharelado (código: 1439081; processo: 201807706);
Psicologia, bacharelado (código: 1439082; processo: 201807707).
[...]
5. DA AVALIAÇÃO IN LOCO
Em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.235/2017 e na Portaria
Normativa MEC nº 23/2017, republicada no DOU de 03/09/2018, o processo de
credenciamento foi encaminhado ao INEP para a avaliação in loco. A avaliação
seguiu os procedimentos previstos no Instrumento de Avaliação Institucional Externa
- Credenciamento, presencial e a distância, publicado em outubro de 2017.
A avaliação in loco, de código nº 150773, realizada nos dias de 05/05/2019 a
09/05/2019, resultou nos conceitos descritos na tabela abaixo:

Dimensões/Eixos
Dimensão 2 - Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 3 - Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional
Dimensão 4 - Eixo 3 - Políticas Acadêmicas
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Conceitos
4,67
4,00
4,40
Documento assinado eletronicamente nos termos da legislação vigente
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Dimensão 5 - Eixo 4 - Políticas de Gestão
Dimensão 6 - Eixo 5 - Infraestrutura
Conceito Final Contínuo: 4,20
Conceito Final Faixa: 4

3,80
4,44

[...]
6. DOS CURSOS VINCULADOS
Por oportuno, é necessário informar que o processo de autorização do curso
pleiteado já passou por avaliação in loco e obteve os seguintes conceitos:

Processo
e-MEC

Curso/Grau

Período de
realização
da
avaliação in
loco

201807709

Arquitetura
e
Urbanismo,
bacharelado

04/03/2020
a
07/03/2020

201807706

Direito,
bacharelado

201807707

Psicologia,
bacharelado

08/12/2019
a
11/12/2019
08/12/2019
a
11/12/2019

Dimensão 1 Org.
DidáticoPedagógica

Dimensão 2 Corpo
Docente

Dimensão 3 –
Infraestrutura

CONCEITO
FINAL

Conceito:3,50

Conceito:3,88

Conceito:4,33

Conceito:4

Conceito:4,64

Conceito:3,75

Conceito:4,22

Conceito:4

Conceito:3,23

Conceito:2,50

Conceito:3,67

Conceito:3

7. CONSIDERAÇÕES DA SERES
O pedido de credenciamento do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SOCIESC
DE JARAGUÁ DO SUL-SOCIESC (cód. 23358), protocolado nesta Secretaria, tem, a
ele vinculado, 3 (três) pedidos de autorização de curso superior de graduação:
Arquitetura e Urbanismo, bacharelado; Direito, bacharelado; e Psicologia,
bacharelado. Tanto o pedido de credenciamento quanto os pedidos de autorização de
curso foram submetidos ao fluxo regulatório e tiveram visitas in loco realizadas por
equipes de especialistas do Inep.
Da análise dos autos, conclui-se que o CENTRO DE ENSINO SUPERIOR
SOCIESC DE JARAGUÁ DO SUL-SOCIESC (cód. 23358), possui condições “muito
boas” de infraestrutura, de organização acadêmica e de organização administrativa.
O Relatório de Visita produziu um Conceito Institucional – CI “4”. Além disso, em
resposta à diligência instaurada, a IES encaminhou o Plano de Fuga, em caso de
incêndio, bem como seus respectivos laudos, os quais já se encontram anexados ao
sistema e-MEC, em observância às exigências estabelecidas nas alíneas “f” e “g” do
inciso I do artigo 20 do Decreto nº 9.235/2017.
As propostas para a oferta dos cursos superiores de graduação de Arquitetura
e Urbanismo, bacharelado; e Direito bacharelado, apresentaram um projeto
educacional com perfil “muito bom” de qualidade. Dessa forma, consideram-se
atendidos os critérios para autorização dos cursos mencionados, nos termos da PN nº
20/2017.
Em contrapartida, o curso de Psicologia, bacharelado, apresentou
insuficiências substanciais que culminaram com a atribuição do conceito “2.50” à
Dimensão 2, inferior ao mínimo estabelecido pela Portaria Normativa nº 20/2017. Na
análise do Relatório verificou-se que os avaliadores atribuíram conceito insatisfatório
aos seguintes indicadores:
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1.2. Objetivos do curso.
1.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa.
2.4. Corpo docente.
2.6. Experiência profissional do docente
2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica.
3.9. Laboratórios didáticos de formação específica.
A Secretaria e a IES não impugnaram o Relatório de Avaliação.
As fragilidades constatadas abrangem aspectos consideráveis que demandam
mais que ajustes na proposta apresentada, inferior ao mínimo estabelecido no § 4º, do
art. 13, da Portaria Normativa nº 20/ 2017, republicada no DOU de 03/09/2018,
litteris:
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
(...)
§ 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.
Sendo assim, esta Secretaria posiciona-se desfavoravelmente à autorização do
curso de Psicologia, bacharelado, nos termos do art. 13, da Portaria Normativa nº
20/2017, para assegurar a oferta do ensino superior de qualidade, com corpo docente
devidamente habilitado, em instalações plenamente adequadas para tal fim.
A IES deverá atentar para as observações e recomendações das comissões e
adotar constantemente medidas com o intuito de manter e aprimorar as condições
evidenciadas, e, cumprindo integralmente todos os requisitos legais, o que será
verificado de acordo com o ciclo avaliativo.
Considerando a Portaria Normativa nº 1, de 03 de janeiro de 2017, que
estabelece os prazos dos atos regulatórios de credenciamento e recredenciamento das
IES, o prazo de validade do Ato de Credenciamento para a Instituição em epígrafe
será de 4 (quatro) anos, de acordo com Conceito Institucional da IES obtido no
presente processo.
Destarte, considerando que o processo de credenciamento e os processos de
autorização dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, bacharelado; e Direito,
bacharelado encontram-se em conformidade com o disposto no Decreto nº
9.235/2017, bem como com as Portarias Normativas nº 20 e nº 23, republicadas no
DOU de 03/09/2018, e, fundamentando-se, principalmente, nos resultados obtidos nas
avaliações in loco, esta Secretaria manifesta-se favoravelmente aos pedidos.
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Considerações do Relator
A instituição apresenta indicadores e eixos com conceitos muito bons, o que
demonstra uma qualidade acima da média. A SERES emitiu parecer favorável ao pedido da
requerente.
II – VOTO DO RELATOR
Voto favoravelmente ao credenciamento do Centro de Ensino Superior SOCIESC de
Jaraguá do Sul, a ser instalado na Avenida Getúlio Vargas, nº 268, Centro, no município de
Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina, mantido pela Brasil Educação S/A, com sede no
município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, observando-se tanto o prazo de 4
(quatro) anos, conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017,
quanto a exigência avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2017, a partir da oferta dos cursos
superiores de Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, e Direito, bacharelado, com o número de
vagas totais anuais a ser fixado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (SERES).
Brasília (DF), 16 de junho de 2020.
Conselheiro Antonio Carbonari Netto – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 16 de junho de 2020.
Conselheiro Antonio de Araujo Freitas Júnior – Presidente
Conselheiro Joaquim José Soares Neto – Vice-Presidente

Antonio Carbonari – 201807705

4

