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I- RELATÓRIO

Trata-se de autorização para o funcionamento do curso de Direito, bacharelado, a

ser ministrado pelo Instituto Ceará de Ensino e Cultura na cidade de Fortaleza, no Ceará,
mantido pela Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo, com sede na cidade
de São Paulo, no Estado de São Paulo.

Em 3 de outubro de 2002, o MEC constituiu Comissão de Verificação composta de

quatro professores que, após algumas diligências, mamfestou-se favoravelmente à autorização
para o funcionamento do curso.
Uma síntese das conclusões da Comissão encontra-se no Relatório SESu/COSUP
945/2003, que integra o presente processo.

A OAB manifestou-se desfavoravelmente em parecer que se encontra anexado aos
autos.

II - VOTO DO(A)RELATOR(A)

Acompanho o Relatório, e manifesto-me favoravelmente à autorização para o
funcionamento do curso de Direito, bacharelado, a ser ministrado pelo Instituto Ceará de

Ensino e Cultura, mantido pela Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo,
na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, com 100(cem) vagas totais anuais, em turmas de
50(cinqüenta) alunos, no turno noturno.
Por ocasião de seu reconhecimento, deverá ser verificado o atendimento às

recomendações da Comissão, especialmente, no que se refere à contratação de professores em

tempo integral, acervo bibliográfico, ao cronograma de implantação e ao atendimento a
alunos portadores de necessidades especiais.
Brasília-DF, 5 de novembro de 2003.

Conselheiro Jacques Schwartzman - Relator
Jacques

16/SOS

íll - DECISÃO DA CAMARA

A Câmara de Educação Superior aprova o voto do Relator, com abstenção da
Conselheira Marília Ancona-Lopez.

-5íita<las Sessões,em 5 de novembro de 2003.

Conselheiro Èfrem de lAguiar Maranhão- Residente
Conselheiro Eds(

ÍKqiM76>6/SOS

iveira Nunes - Vice-Presidente
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Direito, bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, no turno noturno, a

ser mimstrado pelo Instituto Ceará de Ensino e Cultura, na Rua Barão do Rio

Branco, n° 2101, na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, mantido pela
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo, com sede na
cidade de São Paulo, no Estado de São Paiílo.

^

Caso o pleito seja acatado pelo Conselho Nacional de

Educação, esm Secretaria, considerando as observações constantes do relatório

de Venficaçào, referentes à adaptação,das instalações físicas para a utilização

por portadores de necessidades especiais, determinará, a avaliação das referidas
mstalações antes da realização do primeiro processo seletivo para o curso, sob
as expensas da Instituição.
»
A consideração superior,
Brasília, 25 de setembro de 2003.

SUSANA REGINA SALUNf^ANGEL
Coordenadora Geral de Supervis^ do Ensino Superior
iVÍEC/SESu/DESUP

^ÍARIO P0RTUGAÍJ>EDERNEIR.AS
Diretor do Departamento de Supervisão do Ensino Superior
iVÍEC/SESu

MPIilX/f

ANRXO A

SÍNTESE DAS ÍNFORMAÇÕES DO PROCESSO E DO REEATÓRIO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO
A.I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Registro SAPIENS n": M3727
Processo SIDOC n": 23000.007616/2002-87

Inslituíçíio: In.stilulo Ceará de Ensino e Cultura

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, n" 2101, Fortaleza /CE.
Curso

Mantenedora

Total

Tiirno(s) dc

Regime (Ic

Carga

Tempo

Tempo

Vagas

Tuncionamctito

Mnlrlcirla

I loráría

Mínimo

Máximo

Tolní

de IC*

dc IC*

+♦

**

**

Anuais

Direito,

Sociedade Unificada Paulí.sta

bacharelado

de Ensino Renovado Objetivo.

100

Noturno

♦♦

• A Comissão não juntou ao relatório a matriz curricular recomendada.

A.2 - CORPO DOCENTE

Mestres

QUALIFICAÇÃO
Área de conhecimento
Direito (2), Educação, Economia, Sociologia, Letras

Graduados

Direito

Titulação

TOTAL

Regime tic Trabalho: 3P = 01 professor c Mori.slas"06 professores

Totais
06

01
07

Registro SAPtENS n": 143727

Processo SIDOC n®: 23000.007616/2002-S7
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PROCESSO:012-2002/CEJü/SAPIENS

INTERESSADA: INSTITUTO CEARÁ DE ENSINO E CULTURA - ICEC SOCIEDADE UNinCADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO.
ASSUNTO:AUTORIZAÇÃO DE CURSO

'

Trata-se de pedido de autorização de curso jurídico no Fortalezá - Ceará,
pretendendo 100(cem) vagas, para o curso noturno.

Iniaaltnente, faz-se necessário ressaltar que, tendo em vista a mudança de
procedimentos acerca de credenciamento, autorização e reconhecimento de cursos
recém implantada pela SESuMEC e INEP. qual seja, de tramitar os processos através

do Sistema de Acompanhamento de Processos de Instituições de Ensino Superior SAPENS, esta Comissão tomará como subsidio, para.formação de juizo de valor e
elaboração de seu Parecer prévio, os dados contidos nos seguintes documentos: relatório
da venficação m loco, plano de desenvolvimento instimcional, projeto do Curso e
demais documentos protocolados no referido Sistema.

Ocorre que, no caso em tela não foi protocolado no S.APIENS o Projeto do
de direito até a presente data, mas apenas projetos de outros cursos da lES.

curso

Do mesmo modo, o Relatório da Comissão Verificadora encontra-se também

mconcluso, até a presente data, sem caracterizar o projeto do Curso, ou apresentar

avaliação da Dimensão 2 e 3 do fotmulário de verificação referentes, respectivamente, à
Organização Didático-pedagógica é ao Corpo Docente.
A Comissão justifica esta situaçãó, tio item Recomendações Finais da Comissão

Venficadora à SESu/MEC, ao dizer que o consultor da área detectou alguns pequenos
problemas no projeto pedagógico, que foram apresentados à ES e à coordenação de

clo<í &íídv<)^acü<i. cL Vò-tcoó^/
'^^f^^nóc/Ao Q^e<Ac7^
^raa^^. -
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deadina pela autonzaçao ou não do curso.
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Acadêmico
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°

coordenação e assessoramento,

será um orgao
• - executivo superior de coordenação
didárico-cientifica
e fiscalização
e administrativa.
das atividadesA daDiretoria
lES.

necessilr'"
'a implantação dos cursos° de Turismo, Ciências Contábeis,
™P'^
cessrdades para
Direitoas
omumr^çao Socai, habilitação em Publicidade e Propaganda, Administração com
brhtaço^ em Administração de Empresas, Recursos hmnanos. Marketing, Gestão
Hoteleira, Gestão de sistemas de Informação, Comércio Exterior, no Ceará.
denominada SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE

ensino renovado objetivo, com sede em São Paulo, possui 22 instituições
mann

em todo Brasil, segundo cadastrado no SAPIEnS/MEC. ■

PERFIL PROHSSIONAL

céo ^^B^caaíé
^' O^PZicMo Q^C</'0^f<l/
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Segundo relatório da Comissão verificadora os objetivos propostos e o perfil dos
gressos favorecem a formação de profissionais criticos e comprometidos com a
realidade regional.

necessidade social

A Comissão relatou que o ICEC tem como missão investir em um processo de
ensino que capacite os seus egressos a atenderem as necessidades e expectativas do

mercado de trabalho e da sociedade, no caso específico, Fortaleza, cuja abrangência se
estende aos municipios de Caucaia, Maracanaú e Maranguape,com uma população de 2
milhões de habitantes. Segundo, ainda, informação da Comissão tal demanda é atendida
no ensmo superior por duas Universidades Públicas (UEC e UFC), uma Universidade

Pnvada(Umfor)e seis Faculdades Privadas, num total de 8 Faculdades de Direito.
infra-estrutürá física

0'

doó'

do

^<yyiáe/Âc Q^ee/^r<z/
^«zJíííiz - '^.

Quanto à infra-estrutura consta que todos os itens foram atendidos, ressaltando a

Comissão que, quanto às salas de aula. ficou decidido que, face à falta de salas de aulas

disponíveis para 2003.1, duas dentre as habilitações de Administmçãp foram retiradas
do processo, de modo que a quantidade existente é agora suficiente para suprir as
necessidades.

A area onde se instalará o ICEC é uma escola de 1° e 2° graus, a Escola GEO.

Como os cursos serão notumos não havendo coincidência de ocupação de espaço fisico
entre o nível médio e os cursos superiores.

-As salas específicas para professores e coordenadores do curso estão destinadas
mas, ainda não preparadas.

Quanto á BibUoteca consta também que todos os itens foram atendidos. Explica,
porem, que foi apresentado à Comissão um projeto arquitetônico que supre as carências
atuais das instalações.

o acervo foi considerado suficiente, mas não foi caracterizado pela Comissão.
ESTRimJRA CURRICULAR

X'ão foi anexado Projeto Pedagógico do Curso de Direito' no SAPIENS. A
Comissão não avaliou este item no relatório.
CORPO DOCENTE

Não consta caracterização ou avaliação do corpo docente, tendo em vista que a

Comissão não preencheu os dados do formulário, justificando que vários itens já

ít.

cio S" ò^coácl
'^09tác^^ Q^ecl&f-iz/
^«Mííí« -'^.

podenam ser avaliados, entretanto outros não. A comissão decidiu dar um prazo de 60
dias para lES apresentar as modificações 'e documentos, como mencionado
anteriormente."

Consta apenas do relatório que a Instimição elaborou um Plano de Carreira do
Pessoal Docente, segundo o PDI, que será implementado com o início do

funcionamento dos Cursos. O Plano prevê, classes, níveis e regime de trabalho. As
classes de docentes serão de Titular, Assistente e Auxiliar. O ingresso na Carreira de
Professor de Ensino .Superior dar-se-á preferencialmente na referência inicial da
respecdva categoria funcional, por meio de processo seletivo, e prevê os seguintes

níveis e regimes de trabalho: I - Professor Titular;- H - Professor Assistente; III Professor Auxiliar,.!-Regime de Tempo Integral -TI; II-Regime de Tempo ParcialTP; m - Regime Horista -RHA. Foi prevista ainda, avaliação docente que e funcionará
como condicionante à progressão funcional.

Consta no relato da Comissão que o consultor da área detectou alguns pequerios
problemas e solicitou à lES que apresentasse uma versão do projeto pedagógico com as
modificações e ou correções. Por esse motivo este item não foi avaliados.
PESQUISA E EXTENSÃO

No plano docente estão previstos estímulos à qualificação, à capacitação, à
pesquisa e extensão. Ocorre que, o representante da mantenedora quando questionado
acerca da pesquisa e extensão, afirma que, sendo instituição isolada não há
obrigatoriedade de realização destas atividades.
PRÁTICA JURÍDICA

céo- ^^^'ícoác^

'■IVf
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^wííií« - '^. -S?^

Não foi anexado projeto pedagógico. O relatório da Comissão não traz avaliação
ou informações acerca deste item.

PARECER

A mantenedora do curso proposto apresentou para esta Comissão dois cursos a

serem analisados com o fím de obter autorização, um no Mato Grosso do Sul, e outro no

Ceará, ora em análise. Segundo informações fornecidas oralmente a esta Comissão, pelo
representante da mantenedora, não há construção de projeto pedagógico pelo núcleo

docente. Em verdade, projetos pedagógicos idênticos são apresentados prontos aos
Coordenadores dos Cursos em todo Brasil, que são profissionais selecionados na região,
podendo este fazer as modificações necessárias e sendo responsável pela contratação da
equipe docente. Primeiramente, esta comissão ressalta que o projeto pedagógico deve
ser fruto de uma construção coletiva, e, mesmo no caso de contratação de serviços
especializados de consultoria deve-se primar pelo trabalho em conjunto com o corpo
. docente, técmco e administrativo, e não adquirir um produto externo, sem vinculação à
realidaae fática e as possibilidades reais de desenvolvimento, servindo, por vezes,
apenas para os momentos de avaliação.

O relatório da visita in loco, feito com base num Formulário de Avaliação, possui
dimensões, categorias de análise e indicadores, aspectos estes a serem avaliados,
.concluindo a Comissão avaliadora, ao final, pela recomendação ou não da autorização
do curso. Este formulário serve de base para averiguação de autorizado de todo e
qualquer curso superior, devendo o avaliador formar juízo de valor a partir dos
parâmetros definidos para área específica, no caso do direito a Portaria MEC 1.886/94.

do<i^ (^ddvo^adoó'da
^<mi€/Ao Q^edoi^/

Esta Comissão reafirma, aqui, sua autonomia na formação dejuízo de valor quanto à
I •

' '

recomendação dos cursos, tendo em vista que consolidou simbólica e formalmente, os
parâmetros para sua avaliação, com base na idéiá^d^que a sociedade não estará atendida

em seus sentimentos e valores pelo número-de cursos jurídicos existentes, mas,

fundamentalmente, pela qualidade do ensino que possam oferecer. Sendo assim além
dos parâmetros gerais e específicos esta Comissão ratifica aqui os eleijientos utilizados
para balizar este parecer quais sejam os inseridos nas Instruções Normativas 01. 02 e 03
da CEJU/OAB.
t

Ressalte-se que o manual orienta os avaliadores no sentido de que a atuação e o
olhar destes, busquem um equilíbrio entre as informações prévias recebidas, os dados
objetivos e o que observaram in loco, ao longo da verificação, possibilitando "assim a

formulação de juízo de valor. Por outro lado, explica o manual que- os aspectos
arrolados serão classificados como Essenciais ou Complementares e serâo verificados e
avaliados segundo dois níveis de cumprimento: Atende ou Não^Atende. Logo em
seguida, este mesmo manual determina que, para que um curso seja considerado
Autorizado, será necessário que seja aprovado nas quatro dimensões, quais sejam,
contexto institucional, projeto didático-pedagógico, corpo docente e instalações. A
aprovação por dimensão, por sua vez, decorrerá do cumprimento simultâneo de duas

condições,.a saber: que todos os aspectos essenciais da respectiva dimensão tenham sido
atendidos'e que pelo menos 75% dos aspectos complementares da respectiva dimensão
tenham sido atendidos.

Para surpresa desta Comissão, a Comissão fl^ hoc não avaliou o Curso, trazendo

relatório inconcluso. O Relatório da Comissão Verificadora encontra-se inconcluso, até
a presente data, tendo em vista que não traz avaliação da Dimensão 2 e 3 do formulário

de verificação referentes respectivamente à Organização Didático-pedagógica e Corpo
Docente.

^" raU/ía- - '^.^'.

Era verdade, segundo declaração .da Comissão o consultor da área detectou

alguns pequenos problemas e solicitou à lES que apresentasse uma versão do projeto
pedagógico com as modificações e ou correções. Por esse motivo os itens não foram

avaliados. A comissão optou por sugerir diligências, dando prazo de 60 dias para
cumprimento no lugar da avaliação.

Em sustentação oral nesta Comissão, o representante da mantenedora garantiu
que já havia enviado à Comissão os documentos solicitados e que novo relatório já
estava protocolado no SAPIENS. Ocorre que, até a presente data não foi anexado novo

relatório. Tendo em vista as informações dadas por este representante e o prazo desta
Comissão em pronunciar-se no processo, segue abaixo o julgamento com base nos
dados contidos no Relatório.

• Fato importante a ser ressaltado é o de que, diante do exposto oralmente pelo
representante da mantenedora, percebe-se a grande responsabilidade do Coordenador

qüe necessita de dedicação integral ao curso. Do mesmo modo, indica o manual de

avaliação que o Regime de trabalho do coordenador do curso(RT)para ser considerado
como item atendido deve ser"RT 20 horas/semana e/ou são reservadas pelo menos 12
horas semanais para as atividades de coordenação". Não há informações acerca do
Coordenador do Curso. O mesmo ocorre quanto ao item Corpo Docente.
Quanto à mfra-estiutura não há salas para o curso, devendo ainda ser

desocupadas de outro Curso. A biblioteca deverá ser ainda construída," havendo apenas
projeto.

Não há caracterização do acervo.

^•C'meéÁ<i Gí^etóera/
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Quanto ao projeto pedagógico, o representante da mantenedora quando
quesnonado acerca de pesquisa e extensão, afirma que, sendo instituição isolada não há

obngatoriedade de realização destas ati^^dades, a revelia da Por^^EC1886/94 que,

ao definir as diretrizes específicas da área do direito, exige a"^OTa destas' atividades
pelos Cursos.

A Comissão de Ensino Jurídico da OAB tem sempre se preocupado com a oferta

desmesurada de cursos, sob a égide uma mesma proposta matriz, eni diversas partes do
pais, sem respeitar as peculiaridades locais, e ainda, sem cumprir parâmetros de

qualidade. A recorrente identidade entre projetos analisados por esta Comissão tem
evidenciado uma expansão de cursos descontextualizados, que, além de não se orientar

pelas demandas sociais e simbólicas locais, se expandem sem a manutenção ou garantia
de qualidade. A incongruência revelada, diz respeito à identidade de projetos nos
requisitos e valores relativos ao perfil, à estmtuia curricular e prática jurídica.
Identidade esta, que não vem acompanhada aos requisitos de necessidade social e

referenciais de verossimilhança como infra-estrutura, e especialmente no requisito de
corpo docente.

Encontra-se em curso um processo de equivalente a abertura de "fianquias
comerciais". E como vimos, os projetos, pelo que se constata, vem reproduzindo fonte

ja fragüizada no que toca ao cumprimento das diretrizes, pois também nos requisitos e
valores relativos ao projeto pedagógico, além dos referenciais de verossimilhança, não
se propõe um padrão mínimo de quaüdade, para abertura de um curso de direito.

Essa expansão, ou melhor, solicitação de abertura de cursos sem um projeto
pedagógico estruturado demonstra a intenção de reproduzir um'modelo que, apesar de
inadequado, tem se revelado interessante economicamente aos atores do mercado

envolvidos com a manutenção e expansão, e é indicio de que há espaço não só para
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abermra e manutenção de cursos de baixa qualidade, como de expansão do modelo,
fruto das posturas permissivas dos atores de Estado, responsáveis pela autorização
reconhecimento, avaliação e orientação da política pública de educação superior no
pais, diante da legislação vigente.

O desempenho desta Comissão,já reconhecida como ator protagonista, mantida
ate agora com impermeabilidade às forças do poder e político, parte do entendimento de
que a sociedade não estará atendida em seus sentimentos e valores pelo número de

cursos Jurídicos existentes mas, fundamentalmente, pela qualidade do ensino que
possam oferecer. Há que se alertar que como mencionado acima que a política de
educação no Brasil é pública, não por serem todos os atores de natureza pública e ou os
recursos unlizados recursos públicos, mas, essencialmente, pelos critérios e parâmetros
que a orientam serem públicos, e mais ainda pela exigência da lES revelar as suas

jusnScativas e os seus interesses públicos que envolvem a boa formação. A educação
nao pode ser considerada como mais um ramo da atividade privada com fins apenas
mercantis, pois. envolvem interesses que vão além dos interesses da lES ou de seu
mantenedor.

Sendo assim devem os atores prestar conta dos seus interesses e planos de ação
no campo da educação entendendo que este não se configura como qualquer ramo da

atividade privada, não sendo a educação um produto, desvinculado dos princípios e
valores que conformam a-base cultural do projeto político, social e econômico de um
País.

Desta forma, na ausência do Projeto Pedagógico e da avaliação da Comissão
sobre dimensões e sem a apresentação de elementos materiais de infra-estrutura dentro

dos padrões mínimos de qualidade, não se configuram garantias de futura concretização
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de um cuiso de qualidade, não gerando assim crença justificadora para uma
manifestação favorável desta Comissão.

Pelas razões acima aduzidas, a CEJU/OAB, neste Parecer, opina
desfevoravelmente à autorização do curso pleiteado.

Brasília, 20 dejaneiro de 2003.

PAULO ROBERTO DE GOUYÊA MEDINA
PRESIDENTE DA CEJ-CF/OAB

