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I - RELATÓRIO

A Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de
Pará de Minas solicitou ao Ministério da Educação a autorização para o ftmcionamento do
curso de Direito, bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade de Pará de Minas, na cidade de
Pará de Minas, no Estado de Minas Gerais, com 200 vagas totais anuais.
Conforme contido no Relatório SESu/COSUP 554/2003, o regimento da Faculdade de

Pará de Minas foi aprovado pela Portaria MEC 3.192, de 21 de novembro de 2002, na qual se

observa que a denominação da mantenedora constou Confraria de Nossa Senhora da Piedade
da Paróquia de Pará de Minas, diferentemente daquela constante do Plano de
Desenvolvimento Institucional e da documentação fiscal apresentada pela entidade, que

registra Confi-aria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Nossa Senhora da^ Piedade de
Pará de Minas. A propósito desta constatação, foi questionada a Instituição que, em
documento datado de 05 de junho de 2003, inserido no módulo documental do presente

Registro SAPIENS, declarou que as denominações constantes da Portaria de aprovação de
regimento em referência registraram, equivocadamente, sua denominação.
Cumpre registrar que de acordo com as informações constantes do Registro SAPIENS
140673, a Mantenedora comprovou sua regularidade fiscal e parafiscal e o Plano de
Desenvolvimento Institucional apresentado teve sua aprovação recomendada pela Comissão
de Avaliação do PDI designada pela SESu/MEC.

Em cumprimento à legislação vigente, o pleito foi submetido à consideração do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Registro SAPIENS 20023001561, em
17 de dezembro de 2002. Em Parecer datado de 15 de abril de 2003, o Presidente da
Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil manifestou-se desfavorável
à abertura do curso em tela.

Para averiguar as condições iniciais existentes para a oferta do curso de Direito em
tela, a SESU/MEC designou Comissão de Verificação, pelo Despacho 036/2003MEC/SESu/DEPES, de 12 de março de 2003, constituída pelos professores André Leonardo

Copetti Santos, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e Rui Décio Martins, daj
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". Em relatório datado de 23 de
março de 2003, a Comissão recomendou a autorização para o funcionamento ^curso
- ó
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Direito, com 100 vagas totais anuais, divididas em turmas de 50 alunos. Entretanto, não
consta menção ao turno de funcionamento".
• Mérito

Conforme consta do relatório anexado aos autos, a análise da organização, da

administração e da gestão da Instituição permitiu à Comissão concluir que estão disponíveis
as condições essenciais para o desenvolvimento do projeto institucional e do curso, e que a

Instituição possui o suporte financeiro necessário ao cumprimento do Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI. De acordo com o entendimento da Comissão, a

Instituição apresenta uma missão claramente formulada com objetivo de formar profissionais
aptos à atuação para desenvolvimento da sociedade e sua estrutura organizacional atende à
legislação vigente e aos requisitos essenciais.

Segundo os verificadores, a Instituição apresentou Plano de Cargos e Salários do
corpo docente, direção e coordenação pedagógica no qual estão contemplados critérios de
admissão e progressão na carreira. Todavia, os benefícios à produção científica, técnica,
pedagógica e cultural não estão presentes no processo de progressão na carreira docente.
Dentre outras referências do PDl, a Comissão destacou a previsão de: i) um

planejamento para criar condições com vistas à melhoria do ensino de graduação, estruturado
a partir de uma política de formação e qualificação de professores, tanto sob o aspecto
técnico-científico, quanto pedagógico; ii) um sistema permanente de avaliação institucional,

especialmente em relação aos docentes e ao desempenho da lES; iii) Plano de Carreira e
Incentivos ao Pessoal Técnico - Administrativo.

Foi registrado também pelos avaliadores a existência de programa com o objetivo de
financiar estudos para aluno carentes.

Tendo em vista as observações registradas a propósito da dimensão da análise
"Contexto Institucional", a comissão sugeriu: i) que a lES providencie a imediata construção e

implementação do sistema de critérios de admissão para o corpo técnico administrativo; ii) a
criação de um programa que estimule a produção científica, técnica, pedagógica e cultural
bem como incorpore os progressos desta natureza nos critérios de progressão na carreira
docente; iii) a implantação de algum programa de financiamento a alunos carentes,
especialmente em razão das peculiaridades da região; e, iv) a ampliação das estruturas de
serviços a serem oferecidos à comunidade acadêmica, tais como, papelaria, livraria, etc.
A análise do projeto pedagógico permitiu à Comissão considerar que os objetivos e o

perfil do egresso estão qualificados, havendo coerência com os conteúdos curriculares
apresentados e obedecem plenamente à legislação vigente.
Ao avaliar a dimensão Organização Didático-Pedagógica, a Comissão considerou que

os aspectos essenciais estão presentes na proposta, que as disciplinas estão interligadas e
mantém dimensionamento de conteúdo, carga horária e atualização bibliográfica com as
atividades complementares, estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso, o que
atende às suas finalidades e à legislação. Cumpre, entretanto, ressaltar que a Comissão não
anexou ao relatório a matriz curricular proposta pela Instituição e por ela recomendada. Por
sua vez, tal matriz consta no complemento do PDI, inserido pela instituição nas Pastas
Eletrônicas do Sistema SAPIENS.

Em relação à categoria Administração Acadêmica e seus respectivos indicadores, a
Comissão considerou que a lES não atendeu os aspectos relativos ao tempo de experiência
não profissional não acadêmica ou administrativa da Coordenação e a existência de

mecanismo de nivelamento. Foi registrado ainda, que não existe na Instituição um

profissional graduado em Pedagogia designado para dar apoio pedagógico aos discentes^^—vX
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A Comissão informou que todos os docentes têm titulação adequada: dos nove

professores indicados, 66% são mestres e doutores e 33% são especialistas, sendo a maioria
mestrandos. Dos docentes indicados, a Comissão informa que três terão dedicação em tempo

integral com 40 horas (33,3%), cinco em tempo parcial com 20 horas (55,5%) e um atuará
como horista (11,1%). Foi considerado adequado o tempo de experiência no magistério

superior e o exercício profissional fora do magistério e a formação em relação às disciplinas
que irão ministrar. Considerou, também, que os docentes mantêm atividades complementares
previstas ao nível de ensino desejado. Entretanto, relação número de alunos por docente em
Tempo Integral, 33,3%, foi considerada baixa, o que permitiu à Comissão recomendar o
aumento do número de professores com dedicação integral.

A coordenação do curso, segundo os verificadores, será exercida por professor em

regime de trabalho de 40 horas, com titulação de mestre, formação na área de direito
processual e experiência acadêmica como professor universitário. O profissional^ possui
também experiência não acadêmica como juiz e promotor de justiça, funções que já não mais
exerce.

A Comissão constatou que a infra-estrutura é bem dimensionada para o curso de

Direito a ser implantado, o prédio é totalmente novo, com 17 salas de aula, amplas e arejadas,
todas equipadas com aparelhos áudios-visuais. As instalações administrativas são adequadas
às necessidades institucionais de trabalho e permitem uma boa acomodação tanto aos

docentes e pessoal administrativo, quanto aos alunos. Estão também à disposição sala ampla
para os professores, com banheiros e espaços de descanso, e sala da coordenação, com espaço
para reuniões, considerada perfeitamente adequada ao que se destina e um auditório com
capacidade para 200 lugares, com acesso a portadores de necessidades especiais. Os
avaliadores registraram a existência de dois laboratórios, contendo 26 e 25
microcomputadores ligados à Internet, além de uma sala de multimeios na qual estão

disponíveis data-show e multimídia, aparelhos de retro-projetores, kits sonoros, projetores de
slides, televisores e videocassetes. O pátio com cantina, inteiramente nova, apresentou-se com
boa limpeza e conservação.

Quanto aos laboratórios específicos, necessários a partir do 7° semestre, a Comissão
informou que estão previstos no projeto.

As instalações da Biblioteca foram consideradas adequadas, estando disponíveis salas
para estudos individuais e em grupo. Está informatizada e tem local para acesso à pesquisa
pela Internet. Em relação ao acervo, os títulos foram considerados bons, com equilíbrio entre
clássicos e contemporâneos, dogmáticos e crítico-reflexivos. Segundo os verificadores, a lES
possui 30 periódicos; destes, 12 estão totalmente atualizados e os restantes faltando os últimos
números, o que satisfaz integralmente as exigências. Constataram, ainda, nas dependências da
biblioteca, uma hemeroteca, a qual dispõe de inúmeros títulos de revistas especializadas e de

circulação nacional, bem como dos principais jornais do país. A biblioteca possui um sistema
de informação denominado SICB que controla todo o acervo, inclusive possibilita o acesso à
pesquisa do acervo disponível. Finalmente, foi destacado que a Instituição está construindo
um novo prédio para abrigar a biblioteca, já em fase de acabamento, com 782 metros

quadrados. A administração da biblioteca está a cargo de bibliotecário e três auxiliares, o que
permite apoio aos discentes na elaboração de trabalhos acadêmicos, e o horário de
funcionamento foi considerado adequado.

Em seu parecer conclusivo, a Comissão destacou que a Instituição apresenta as

condições necessárias para a oferta do curso de Direito proposto, porém, com redução do
número das vagas pretendidas, inicialmente, de 200 para 100 vagas totais anuais, em duasv
entradas. Entretanto, em função de exame detalhado do próprio Relatório da Comissão e do

quadro resumo abaixo, por ela apresentado, esta-Relatora mantém a solicitação inicial dr

Instituição.
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Percentual de atendimento
Aspectos essenciais

Dimensão

Aspectos
complementares

Dimensão 1

100%

92,85%

Dimensão 2

100%

Dimensão 3

100%

76,92%
71,42%

Dimensão 4

100%
TOTAL

100%

88,8%
92,89%

A Relatora considera descabida a proposta da Comissão para a Instituição, uma
Faculdade isolada, de criação imediata de um programa que estimule a produção científica,
técnica, pedagógica e cultural, bem como a exigência de ampliação das estruturas de serviços
a serem ofertados à comunidade acadêmica, tais como, papelaria, livrarias, etc.
Considerando as referências apresentadas no histórico do presente relatório, assim

como os esclarecimentos da Instituição mantenedora em seu Ofício datado de 05 de junho de
2003, conclui-se pela pertinência de recomendar a retificação da Portaria MEC 3.192, de 21
de novembro de 2002, para que se altere a denominação nela constante da entidade
mantenedora para "Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Nossa Senhora da
Piedade de Pará de Minas".

Considerou-se, na elaboração do presente relatório, a matriz curricular informada no

complemento do PDI, constante nas pastas eletrônicas do Sistema SAPIENS. Acompanham
este relatório os anexos: A -Síntese das informações do processo e do relatório da Comissão
Verifícadora; B -Corpo Docente; C -Matriz curricular.
I - VOTO DA RELATORA

Em face do exposto e no contido no Relatório SESu/COSUP 554/2003, acolho
manifestação da Comissão de Verificação, votando favoravelmente à:
i) autorização para o funcionamento do curso de Direito, bacharelado, com 200
(duzentas) vagas totais anuais, distribuídas em 2(duas) entradas, com turmas de, no máximo,
50 (cinqüenta) alunos, a ser ministrado pela Faculdade de Pará de Minas, mantida pela
Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Pará de
Minas, ambas com sede na cidade de Pará de Minas, no Estado de Minas Gerais;

ii) retificação da Portaria MEC 3.192, de 21 de novembro de 2002, referente à
aprovação do Regimento da Faculdade de Pará de Minas, para que se altere a denominação

nela constante da entidade mantenedora para "Confr^ia Nossa Senhora da Piedade da

Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Pará de Minag^

Brasília(DF),5 de novembro de 2003

Conselheira Teresa Roserley Neubauer da Silva- Relator;
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in -DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do(a) Relator(a).
Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2003.

X—^ ~

^

Conselheiro Efrem de Aguiar Maranhão -Presidente
Conselheiro EdsoíraelOliveira Nunes- Vice-Pre^dente
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MIMSTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR
relatório SESu/COSUP N° 554/2003
Registro Sapiens n°

: 140673

Processo SIDOC n"

: 23000.006502/2002-10

Mantenedora: CONFRARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DA PARÓQUIA DE
CNPJ

NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE PARÁ DE MINAS
: 20.923.264/0001-24

Assunto

: Autorização para o funcionamento do curso de Direito, bacharelado,
a ser mimstrado pela Faculdade de Pará de Minas, na cidade de Pará
de Minas, no Estado de Minas Gerais.

I - HISTÓRICO

Á Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia' de Nossa

Senhora da Piedade de Pará de Minas solicitou a este Ministério a autorização para
o fimcionamento do curso de Direito, bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade
de Para de Minas, na cidade de Pará de Minas, no Estado de Minas Gerais, com
200 vagas totais anuais.

D _ • MEC n? 3.192,
regimento
aprovadoque
pelaa
Portana
de 21da eFaculdade
novembrodedePará
2002,denaMinas
qual foi
se observa
denommação da mantenedora constou Confraria de Nossa Senhora da Piedade da
Paroquia de Para de Mmas. Cabe ressaltar que tal denominação difere daquela
constante do Plano de Desenvolvimento Instimcional e da documentação fiscal
apresentada pela entidade, que registra Confraria Nossa Senhora da Piedade da

Paroquia de Nossa Senhora da Piedade de Pará de Minas. A propósito desta
constatação foi questionada a Instituição que, em documento datado de 05 de
junho de 2003, insendo no módulo documental do presente Registro SAPIEnS

declarou que as denominações constantes da Portarias de aprovação de regimento

em reíerencia registraram, equivocadamente, sua denominação.

PRegistro
• SAPIENS
C A nrr-So™??
registrar
que de acordocomprovou
com as infbrmações
constantes
n 140673,
a Mantenedora
sua regularidade
fiscaldoe
parafiscal e o Plano de Desenvolvimento Institucional apresentado teve sua
Comissão de Avaliação do PDI designada pela
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à legislação vigente, o pleito foi submetido à

consideração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Registro
SAPIEnS n° 20023001561, em 17 de dezembro de 2002. Em Parecer datado de 15
de abnl de 2003, o Presidente da Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos
Advogados do Brasil manifestou-se desfavorável à abertura do curso em tela.

Para averiguar as condições iniciais existentes para a oferta do

^so de Direito em tela, a SESu/MEC designou Comissão de Verificação pelo
Despacho n° 036/2003-MEC/SESurí3EPES, de 12 de março de 2003, constituída
pelos professores An^é Leonardo Copetti Santos, da Universidade do Vale do Rio
dos Sinos e Rui Décio Martins, da Universidade Estadual Paulista "Júlio de

Mesquita Filho". Em relatório datado de 23 de março de 2003, a Comissão
recomendou a autorização para o fiincionamento do curso de Direito com 100
vagas totais anuais, divididas em turmas de 50 alunos. Entretanto, não consta
menção ao turno de funcionamento.

n - MÉRITO

Conforme consta do relatório anexado aos autos, a anáikt. da

orgamzação, da administração e da gestão da Instituição permitiu à Comissão
concluir que estío dispomveis as condições essenciais para o desenvolvimento do
projeto institucional e do curso, e que a Instituição possui o aporte fmanceiro
necessano ao cumprimento do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI - De

acordo com o entendimento da Comissão, a Instituição apresenta uma missão

claramente formulada com objetivo de formar profissionais aptos à atuação para
desenvolvimento da sociedade e sua estrutura organizacional atende à legislação
Vigente e aos requisitos essenciais.

Segundo os verificadores, a Instituição apresentou Píano de Cargos

e Salanos do corpo docente, direção e coordenação pedagógica no qual estão
contemplados cntenos de admissão e progressão na carreira. Todavia, os benefícios
a produção cientifica, técnica, pedagógica e cultural não estão presentes no
processo de progressão na carreira docente.

Dentre outras referências do PDI a Comissão destacou a previsão
~
planejamento
criar condições
vistasdeà formação
melhoria doe
ensino de graduação,
estruturadopara
a partir
de uma com
política

quahficaçao de professores, tanto sob o aspecto técnico-científico; quanto
pedagógico;

^

- um sistema permanente de avaliação institucional, especialmente
em relaçao aos docentes e ao desempenho da EES;

.

. ■ Pl^no de Carreira e Incentivos ao Pessoal Técnico-

Admmistrativo.
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Foi registrado também pelos avaliadores a existência de programa
com o objetivo de financiar estudos para alunos carentes.

Tendo em vista as observações registradas a propósito da dimensão
de análise Contexto Institucional", a Comissão sugeriu:
- que a lES providencie a imediata construção e implementação do sistema de
critérios de admissão para o corpo técnico-administrativo;

- a criação de um programa que estimule a produção científica, técnica, pedagógica
e cultural, bem como incorpore os progressos desta natureza nos critérios de
progressão na carreira docente;

a implantação de algum programa de financiamento a alunos carentes,
especialmente em razão das peculiaridades da região, e

a ^anipliação das estruturas de serviços a serem oferecidos à comunidade
acadêmica, tais como, papelaria, livraria, etc.

A análise do projeto pedagógico permitiu à Comissão considerar

que os objetivos e o perfil do egresso estão adequados, havendo coerência com os

conteúdos cumculares apresentados, obedecendo plenamente à legislação vigente.
Ao avaliar a dimensão Organização Didático-Pedagógica, a

Comissão considerou que os aspectos essenciais estão presentes na proposta, que as
disciplinas estão interligadas e mantém dimensionamento de conteúdo, carga
horária e atualização bibliográfica com atividades complementares, estágio
supe^isionado e trabalho de conclusão de curso, o que atende às suas finalidades e
a legislação. Cumpre, entretanto, ressaltar que a Comissão não anexou ao relatório

a matóz cumcular proposta pela Instituição e por ela recomendada. Por sua vez, tal
matriz consta no complemento do PDI, inserido pela instituição nas Pastas
Eletrônicas do Sistema SAPIENS.

Em relação à categoria Administração Acadêmica e seus

respectivos indicadores, a Comissão considerou que a lES não atendeu os aspectos
relativosíao tempo de experiência não profissional não acadêmica ou administrativa

da Coordenação e a existência de mecanismos de nivelamento. Foi registrado
ainda, que não existe na Instituição um profissional graduado em Pedagogia

designado para dar apoio pedagógico aos discentes.

^ Comissão informou que todos os docentes tem titulação
adequada, dos nove professores indicados, 66% são mestres e doutores, e 33% são

especialistas, sendo ^a maioria mestrandos. Dos docentes indicados, a Comissão
informa que três terão dedicação em tempo integral com 40 horas (33,3%), cinco
em tempo parcial com 20 horas (55,5%) e um atuará como horista (11,1%). Foi
considerado adequado o tempo de experiência no magistério superior e o exercício
profissional fora do magistério e a formação em relação às disciplinas que irão
mimstrar. Considerou, também, que os docentes mantém atividades

complementares previstas ao nível de ensino desejado. Entretanto, a relação
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número de alunos por docente em Tempo Integral, 33,3%, foi considerada baixa, o
que permitiu a Comissão recomendar o aumento do número de professores com
dedicação integral.

A coordenação do curso, segundo os verificadores, será exercida

por professor em regime de trabalho de 40 horas, com titulação de mestre

formação na ^ea de direito processual e experiência acadêmica como professor
umversitano. O profissional possui também experiência não acadêmica como juiz e
promotor de justiça, funções que já não mais exerce.

A Comissão constatou que a infra-estrutura é bem dimensionada

para o curso de Direito a ser implantado, o prédio é totalmente novo, com 17 salas
de aula^ amplas e arejadas, todas equipadas com aparelhos áudios-visuais. As
mstalaçoes admimstrativas são adequadas às necessidades institucionais de trabalho
e permitem uma boa acomodação tanto aos docentes e pessoal administrativo

quanto aos alunos. Estão também à disposição sala ampla para os professores, com'

anheu-os e espaços de descanso, e sala da coordenação, com espaço para reuniões
considerada perfeitamente adequada ao que se destina e um auditório com'
capacidade para 200 lugares, com acesso a portadores de necessidades especiais

Os avaliadores registraram a existência de dois laboratórios, contendo 26 e 25

microcomputadores ligados à Internet, além de uma sala de multimeios, na qual
estão disponíveis, data-show e multimídia, aparelhos de retro-projetores, kits
sonoros, projetores de shdes, televisores e videocassetes. O pátio, com cantina,
inteiramente nova, apresentou-se com boa limpeza e conservação.

Qumto aos laboratórios específicos, necessários a partir do 7°

semestre, a Cormssão informou que estão previstos no projeto.

. j disponíveis
j'•a Biblioteca
consideradas
adequadase'
estando
salas para estudos
individuaisforam
e em grupo.
Está informatizada

tem local para acesso à pesquisa pela Internet. Em relação ao acervo, os títulos

for^ considerados bons, com equilíbrio entre clássicos e contemporâneos,
o^maticos e cntico-reflexivos. Segundo os verificadores, a lES possui 30
penodicos, destes 12 estão totalmente atualizados e os restantes faltando os últimos

números, o que satisfaz integralmente as exigências. Constataram, ainda, nas

dependências da biblioteca, uma hemeroteca, a qual dispõe de inúmeros títulos de
revistas especializadas e de circulação nacional, bem como dos principais jornais
pais. A biblioteca possui um sistema de informação denominado SICB que
controla todo o acervo, inclusive possibilita o acesso à pesquisa do acervo
disponível. Fmahnente, foi destacado que a Instituição está construindo um novo
prédio para abngar a biblioteca, já em fase de acabamento, com 782 metros
quacfrados. A administração da biblioteca está a cargo de bibliotecário e três
auxihares, o que permite apoio aos discentes na elaboração de trabalhos
acadêmicos, e o horário de funcionamento foi considerado adequado.
Rei í40673Sapicns
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Em seu parecer conclusivo, a Comissão destacou que a Instituição
apresenta as condições necessárias para a oferta do curso de Direito proposto,

porém, com redução do número das vagas pretendidas, inicialmente, de 200 para
100 vagas totais anuais, em duas entradas. Entretanto, apesar da solicitação inicial
da Instituição, a Comissão não indicou o turno de funcionamento
Sugeriu ainda:

- a criação imediata de um programa que estimule a produção científica, técnica,
pedagógica e cultural, bem como incorpore os progressos desta natureza nos
critérios de progressão na carreira docente e

- ^pliação das estruturas de serviços a serem ofertados à comunidade acadêmica,
tais como, papelaria, livrarias, etc.

Considerando as referências apresentadas no histórico do presente
relatório, assim como os esclarecimentos da Instituição mantenedora em seu Oficio
datado de 05 de junho de 2003, conclui-se pela pertinência de recomendar a

retificação da Portaria MEC n'' 3.192, de 21 de novembro de 2002, para que se
altere a denominação nela constante da entidade mantenedora para "Confraria
Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Pará de
Minas".

Considerou-se, na elaboração do presente relatório, a matriz
cumcular informada no complemento do PDI, constante nas pastas eletrônicas do
Sistema SAPIEnS.

Acompanham este relatório os anexos:

A - Síntese das informações do processo e do relatório da
Comissão Verificadora;
B - Corpo Docente;
C - Matriz curricular.

m - CONCLUSÃO

Encaminhe-se o presente processo à Câmara de Educação Superior

do Conselho Nacional de Educação, acompanhado do relatório da Comissão de
Venficação, que se manifestou favorável à autorização para o funcionamento do
curso de Direito, bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, distribuídas em
turmas de 50(cmqüenta) alunos, a ser ministrado pela Faculdade de Pará de Minas

na Rua Ricardo Marinho, n° 110, Bairro São Geraldo, na cidade de Pará de Minas!

no Estado de Minas Gerais, mantida pela Confraria Nossa Senhora da Piedade da
aroquia de Nossa Senhora da Piedade de Pará Minas, com sede na cidade de Pará
de Mmas, no Estado de Minas Gerais.
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Recomenda-se também, a retificação da Portaria MEC n° 3.192, de

21 de novembro de 2002, referente à aprovação do Regimento da Mantida, para
que se altere a denominação nela constante da entidade mantenedora para
"Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de
Pará de Minas".

A consideração superior.
Brasília, 17 de junho de 2003.

SUSANA REGINA SALUMIMNGEL

Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Superior
MEC/SESu/DESUP

MARIO PORTUG^ PEDERNEIRAS

Diretor do Departamento de Supervisão do Ensino Superior
MEC/SESu

Rei [40673Sapieos
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ANEXO A

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO E DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
A. I-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Regislro SAPIENS n®; 140673
Processo SIDOC n'': 23000.006502/2002-10

Instlluição: Faculdade de Pará de Minas

Endereço: Rua Ricardo Marinho, n° 110, Bairro São Geraldo, Pará de Minas/MG
Curso

Mantenedora

Total

Turno(s)

Regime de

Carga

Tempo

Tempo

vagas/

funcionamento

matrícula

horária

mínimo de

máximo

total

IC*.

de TC*

Não constou do

Semestral

anuais

Direito, bacharelado

Confraria Nossa

Senhora da Piedade dá
Paróquia de Nossa

100

relatório

Senhora da Piedade de
Pará de Minas

A. 2 - CORPO DOCENTE

QUALIFICAÇÃO
Área do conhecimento

Titulação
Doutores

Direito, História

Mestres

Direito Comunitário e de Integração, Psicologia Social, Filosofia do Direito, Sociologia

Especialistas

Direito .

Graduados

Direito (2)

roíAL

Totais
02
04
Oi
02
09

A Comissão informou que a titulação e a qualificação dos docentes estão adequadas às disciplinas para as quais foram inc içados.
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Registro SAPEENS N® 140673
Processo SIDOC n": 23000.006502/2002-10
ANEXO B

CORPO;DOCENTE DO CURSO DE DIREITO
PROFESSOR

Klelia Canabrava Aleixo

TITULAÇÁG
Mestranda em Direito

DISCIFLINA(S)

Regime/Horas

Introdução ao Estudo do Direito Parcial - 20 horas

Bacharel em Filosofia
Bacharel em Direito

Fernanda Nepomuceno

Mestre em Direito Comunitário e de Ciência Política e Teoria Geral

Integração.

do Estado

Bacharel em Direito.

Fundamentos

de

Parcial - 20 horas

Direitos

Humanos

Zulma Edmea Oliveira Ozório Mestranda em Ciência Política

Teoria Geral do Direito Público

eGóes

Juíza de Direito

Fernando Horta Tavares

Doutor em Direito, Licenciado em História do Direito

Horísta

Parcial - 20 horas

História

Adriana Ferreira Borges

Mestre em Psicologia Social

Fundamentos e Psicologia

FIávio Marcos da Silva

Doutor em História

Metodologia

da

Integral - 40 horas

Pesquisa Integral - 40 horas

Cioentífica

Eduardo Alberto de Menezes Mestre em Filosofia do Direito

Teoria da Constituição

Parcial - 20 horas

Bedoya
Roberto da Silva Pimentel

Mestrando em Direito Civil

Teoria Geral do Direito Privado Parcial - 20 horas

Especialista em Direito
Jesse Saturnino Júnior

Mestre em Sociologia

Sociologia Geral e Jurídica

Integral - 40 horas
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Registro SAPDENS N° 140673
Processo SEDOC n": 23000.006502/2002-10

ANEXO C

FACULDADE DE PARÁ DE MINAS-FAPAM
Proposta de Grade Curricular-Curso: Direito

1" Período

C.H.

Créditos

PRÉ-

REQUISITOS
Introdução às Ciências Sociais

60

03

História do Direito

60

03

Introdução ao Estudo do Direito I
Metodologia de Estudo Universitário

60

03

40

02

Filosofia Jurídica

60

03

Língua Portuguesa

40

02

Teoria do Estado

60

03

Seminário Especial I

20

01

400

20

c.a

Créditos

lotai

1

2" Período

PRE-

REQUISITOS
Direito Civil I

60

03

Direito Penal I

60

03

Economia Política

60

03

Sociologia Aplicada ao Direito
Introdução ao Estudo do Direito II

60

03

60

03

Hermenêutica Jurídica

60

03

Seminário Especial 11

40

02

400

20

_

Introdução ao Estudo
do Direito I

Total

3® Período

C.H.

Créditos

1

PRE-

REQUISITOS
Direito Civil 11

60

03

60

03

60

03

| 60

03

Direito Constitucional 1

Direito do Trabalho I

Direito Penal II

j

Direito Civil I

_

Direito Penal I
Rei l40673Sapiens
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Direito Ambiental

40

02

Teoria Geral do Processo

60

03

Linguagem e Argumentação Jurídica
Seminário Especial III

40

02

20

01

400

20

C^.

Créditos

Total

4° Período

.

1

PRÉ-

REQUISITOS
Direito Civil in

60

03

Direito Constitucional II

60

03

Direito Civil II
Direito

Constitucional I
Direito Comercial I

60

03

Direito do Trabalho II

60

03

Direito do Trabalho I

Direito Penal III

60

03

Direito Penal II

Direito do Consumidor

40

02

Seminário Especial IV

60

03

Total

400

20

5° Período

C.H.

Créditos

Direito Administrativo I

60

03

Direito Civil IV

60

03

Direito Civil ni

Direito Comercial II

60

03

Direito Comerciai I

Direito Penal IV

60

03

Direito Penal III

Direito Processual Civil I

60

03

Direito Processual do Trabalho

60

03

Seminário Especial V

40

02

Total

400

20

6° Período

C.H.

Créditos

Direito Administrativo II

60

03

Direito Civil V

60

03

Direito Civil IV

Direito Comercial III

60

03

Direito Comerciai II

Direito Processual Civil II

60

03

Direito Processual

Direito Processual Penal I

60

03

Direito Agrário

40

02

Optativa I

40

02

Seminário Especial VI

20

01

PRÉ-REQUISITOS

Direito do Trabalho I e
II
.

PRE-REQUISrrOS
Direito Administrativo
I

Civil I

-
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1 400 1

r 1*6110(10

20

1

1

PRÉ-REQUISITOS

Créditos

Deontologia Jiirídica

60

03

Direito Civil VI

60

03

Direito Civil VI

Direito Processual Civil III

60

03

Direito Processual

Direito Processual Penal II

60

03

Direito Processual

Direito da Criança e do Adolescente

40

02

Optativa n

40

02

Estágio Supervisionado e Prática Jurídica H Civil

80

04

400

20

Civil H

1

Penal I

-

)
Total

feriodo

Créditos

PRE-REQUISnOS

Direito Civil VII

60

03

Direito Internacional Público
Direito Processual Civil IV

60

03

60

03

Direito Processual

60

03

Direito Processual

Direito Processual Penal III

Direito Civil VI

Civil ni

,

Penal II

Direito Tributário I
Monografia I

Estágio Supervisionado e Prática Jurídica II(

60

03

20

01

80

04

-

Trabalhista)
Total

Jferiodo

Direito Processual Civil V
Direito Tributário II

Direito Internacional Privado
Medicina Legal
Monografia II

Estágio Supervisionado e Prática Jurídica III-(

400

20

C.H.

Créditos

60

03

lU"feriodo — Ciências Criminais

Direito Processual
Civil rv

60

03

60

03

40

02

20

01

160

08

Penal)
Total

PRE-REQUISrrOS

400

C.H.

1

Direito Tributário I

-

20

Créditos

PRE-

REQUISITOS
Criminoioaia

80

04

Medicina Legal

40

02

80

04

80

04

I ópicos Penais

Direito Penal Econômico

.
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Direito Penitenciário

40

Estágio Supervisionado e Prática Jurídica IV-

80

04

Total

400

20

10° Período-Direito Empresarial e Relações

CJH.

Créditos

02

-

-

PRE-

Sociais

REQUISITOS
Direito do Consumidor

40

02

-

Direito Comercial Internacional

60

03

-

Direito Sindical

60

03

-

Direito da Integração
Contratos Empresariais
Direito da Seguridade Social
Estágio Supervisionado e Prática Jurídica IV(

60

03

-

60

03

-

40

02

80

04

Total

400

20

10° Período - Direito do Estado

C.H.

Créditos

-

Específica)

PRE-

REQUISITOS
Direito Ambiental e Urbanístico

60

03

-

Direito da Infância e Adolescência

60

03

-

Direito Econômico

60

03

Democracia e Direitos Humanos

60

03

-

Direito Notarial e Registros Públicos
Estágio Supervisionado e Prática Jurídica IV

80

04

-

80

04

-

400

20

Total

DURAÇÃO/CURSO
CARGA HORÁRIA TOTAL .

INTEGRALIZAÇÀO MÍNIMA
INTEGRALIZAÇÀO MAXIMA

4.000H
05 ANOS
08 ANOS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO in loco
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
MANTENEDORA:

r.

u

^

Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Nossa Senhora da
Piedade de Pará de Minas
MANTIDA :

Faculdade de Pará de Minas

N® DOfS)PROCESSO(S): SIDOC n° 23000.006502/2002-10
SAPIENSn® 140673

TIPO(S) DE PROCESSO(S):

{ )autorização de curso de graduação em lES a credenciar

(x)autorização de curso de graduação presencial em lES credenciada
( )autorização de curso de graduação por EAD em lES credenciada
( )autorização de curso seqüencial em lES credenciada
( )autorização de habilitação de curso de graduação em lES credenciada
()credenciamento de lES
( )credenciamento de lES para oferta de EAD

N" DO DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO VERIFICADORA:

036/2003-MEC/SESu/DEPES/SEGAES

NOME E INSTITUIÇÃO DOS CONSULTORES DESIGNADOS PARA A
VERICACÂO:

André Leonardo Copetti Santos - Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Rui Dècio Martins - Unesp

ENDEREÇO DE OFERTA DO(S)CURSO(S):
Rua Ricardo Marinho, n. 110, Bairro São Geraldo. Para de Minas,MG
CÜRSO(S) OBJETO DA VERIFICAÇÃO:
Habilitação

Denominação
do curso

Modalidade

N** de vagas

N" de vagas

(bacharelado; licenciatura;
seQÜencIaU presencial; por EAD)

solicitadas

recomendadas

Bacharelado, presencial

Curso de
Direito

e turno

200
vagas

100 vagas

anuais -

turmas,

4 turmas,

com duas
entradas

com

duas

entradas

-

anuais-02

Dimensão 1 - Contexto Institucional
Categoria de Análise

Indicadores

Aspectos a serem analisados
Aten
de

1.1 Características da

1.1.1 Missão instiludonal

instituição

cxisiencta

de

uma

Não
Aten
de

missão

daramente formulada e indicação de
Fonte de consulta:PDI

possibilidade de Cü.mprimento.f)
Concordância

da

missão com o

campo de atuação e o tipo da
instituicão.C)
1.1.2 Estrutura

Organograma da instituição.

organizacional

Adequação á legislação vigente. Tj
Fontes de Consulte:

Regimento da lES e

Condições

Decreto n'3.860/2001

Normas institucionais. D

de

cumpnmenio

de

Representação docente e discente.

{')- Todos 05 aspectos marcados corri asterisco são considerados ESSENCIAIS.|

Categoria de Análise 1.1. - Características da Instituição

Relato da verificação da categoria 'Características da Instituição' pelos
consultores ad hoc, após a visita in loco:

A missão Insfítucional é apresentada no PDI, documento recomendado oeia
GOSUP.

^

Quanto á possibilidade de cumprimento da missão (pp. 8 e 9), releva notar que
a lES menciona no PDI ações Institucionais para o cumprimento de metas (p.
35). planejamento (p. 37) novos cursos de graduação (p. 38), pós-graduação
lato sensu (p. 39), aquisições para infra-estrutura (p. 41), todas com objetivos,
estratégias e ações bem definidos, o que expõe um bom planejamento pará
todas as atividades futuras a serem realizadas pela lES e uma probabilidade
bastante razoável de cumprimento da missão.

O organograma da lES está descrito no PDI (p. 42) e no projeto pedagógico (p.
23) e, de modo bastante detalhado, no Regimento da mantida, estando neste

último descritos especificamente todos os processos de escolha, duração de
mandatos e hierarquias funcionais da lES. O organograma é bastante
simplificado e adequado às demandas da lES, de seus corpos docente e
discente, levando-se em conta as dimensões e a quantidade de cursos por ela
mantidos.

A lES está adequada à legislação vigente (Constituição Federal, da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação, do Decreto n. 3.860/2001, da legislação
educacional pertinente aos cursos de graduação já implantados, bem como aos

dispositivos da legislação civil, no que se refere à sua constituição, e às normas
da legislação tributária, previdenclária e trabalhista nos aspectos a elas
pertinentes).

As condições-de cumprimento das normas institucionais são plenamente
factíveis.

Com referência à representação docente e discente, encontra-se prevista no
Regimento Gera!, em seus artigos 8^ III e V (Da Congregação) e 11 (Do
Conselho Departamental).

Dimensão 1 - Contexto Institucional

Categoiia de Análise

indicadores

Aspectos a serem analisados

Não
Atende

Atende

1.2 Administração

1.2.1 Condições de gestão

Coerência

entre

organizacional
Fonte de consulta:
PDI

e

a

estrutura

a

prática

administrativa.

X

Suficiência administrativa. {")

X

Consistência administrativa.

X

Auto-avaiiação institucional.

X

1.2.2 Planos de

Viabilidade

desenvolvimento

desenvolvimento, f)

do

plano

de
X

Apoae financeiro.(')
Fonte de consulta:
PDI

Sistemas de informaçào.í')
Informação e comunicação Mecanismos de comunicação.
1.2.3 Sistemas de

X
X

Fonte de consulta:
PDI

X

Categoria de Análise 1.2 ~ Administração da lES
Relato da verificação da categoria 'Administração-da lES' pelos consultores ad
hoc, após a visita in loco:

Há,, na administração da lES, coenênçiia.ejjtre_a_estrutura^ organizacional e a
prática administrativa, além de suficiência e consistência no seu processo de
gerenciamento. A estrutura e'a fórmula dé ãldfninistfàção atualmente postas em
^tica estão adequadas para o acompanhamento do crescimento Institucional
pretendido, mesmo se considerarmos que a lES pretende, nos próximos anos,
ampliar os cursos a serem ministrados. No que diz respeito à auto-avaliação
institucional ela já é feita de forma ainda incipiente, conforme pode esta
Comissão verificar pelos documentos apresentados, e a estrutura
organizacional parece estar dimensionada para a sua execução.

Planos de desenvolvimento. A viabilidade de execução do PDI é factível, mas
deve ser executada com cautela pela lES, uma vez que objetivou centrar suas
ações futuras tanto na otimização dos cursos, estruturas e políticas
institucionais já implantadas, quanto na implantação, entre 2002 e 2006 dos
seguintes cursos: direito, enfermagem, nutrição, comunicação social, serviço
social, pedagogia, história, geografia, física, química, ciências da computação e
medicina veterinária.

Está prevista no PD! uma projeção econômico-financeira da lES para a
abertura de novos cursos. Há todo um detalhamento do processo de expansão
institucional, com a descrição do processo de implementação dos novos
cursos. As condições de financiamento da instituição, com a descrição
pormenorizada das fontes de receita e despesa, são objeto de minuciosa

projeção contábil constante nas páginas 105 a 110 do PDI, o que revela uma
preocupação da lES em tentar controlar todos os riscos econômicos inerentes
a qualquer processo de expansão.
A lES possui um razoável sistema informatizado de controle acadêmico, sendo,
ainda, que todo o controle também é feito manualmente (notas e presença),

Dimensão 1 - Contexto Institucional
Indicadores

Categoria de Análise
1.3 Foürioas de

1.3.1 Plano de carreira e

pessoa! e programas

incentivos aos docentes

Aspectos a serem analisados

Não

Atende

Atende

Acòes de capaciiaçèc.
Cnierios

de

admissão

e

de

orocressâo na carreira.Ci

de incentivos e

benefícios

Fonte de consulta:

Sistema permanente para avaliação

PDI € Plano de Carreira

dos docentes.

Estímulos à produção científica,
técnica, pedagógica e cultural.
1.3.2 Plano de carreira e

Ações de capacitaçao.

incentivos ao pessoal

Critérios de admissão
prooressão na carreira.Ç)

técnico-administrativo

e

de
X

Sistema permanente para avaliação
Fonte de consulta:

PDI e Plano de Carreira
institucionais de

Programas de apoio.
Mecanismos de avaliação

financiamento de estudos

programas de apoio.

1.3.3 Programas

dos

para alunos carentes
Fonte de consulta:

PDI e Programa de Apoio
1.3.4 Áreas de convivência Áreas de convivência.
e infra-estrutura para o

desenvolvimento de

atividades esportivas, de

recreação e culturais
Fonfe de consulta:

Projetos arquitetônicos da
lES

1.3.5 Infra-estrutura de

Infra-estrutura de alimentaçâo.{')

alimentação e de outros
serviços
Fonte de consulta:

Projetos arquitetônicos da
lES

Adequação da infra-estrutura de
alImentação.C)
Infra-estrutura de outros serviços.
X

n - Todos os aspectos marcados com asterisco são considerados ESSENCIAIS

.K

ii:»*
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Categoria de Análise 1.3 - Políticas de Pessoal, incentivos e
Benefícios

Relato da verificação da categoria Politicas de pessoal, incentivos e
h°np,flcios' pelos consultores ad hoc. apôs a visita in loco:

A^IES prevê expressamente em seu PD!(P. 56 e seguintes) um planeiam^to.

íafa
crií condições para a melhoria do ensino de graduação, estruturado em°
cTrriãdè"-úmi-põlitici"dè formação e qualificação de
übectc tècnico-cientifico, quanto pedagógico. Ha um bom detalhamento das

ações a serem efetivadas, havendo nesta projeção um_a atençao e® d'^®"s°es
e potencialidades da instituição, lambem ha a previsão de uma ^'an^iamento
e organização didático-pedagògica. com ações bem definidas e organi^ad em cronograma especifico (PDI p. 78 e 79).

r-^rr.^

Foi apresentado a esta Comissão um Plano de Cargos e Salarios do Co^pp

Docente direção e Coordenação Pedagógica no qual estão- contemplados
critén^s~de admissão e progressão na carreira. Ainda que nao haja a

institucionalização de um concurso publico de provas e títulos, este ^o^elo
sequido pela lES é, via de regra, o mesmo seguido peja-; maior.£arte .das
instituições privadas no Brasil. Os critérios de progressão na carreira estão
assentados sobre uma hierarquia acadêmica que classifica os professores em

assistente e titular e adota dois niveis de progressão. Para esta evolução

profissional são adotados critérios que, ainda que de modo bastarite simples,

consideram experiência no magistério dentro e fora da lES e o resultado^obtido
pelo docente na avaliação institucional, segundo regulamento da Diretono.
Um sistema permanente de avali^ao institucional esta previ^o_np

é.<ínecialmente em rela.çãD_aQS_dçrcentes.e. ao_desem2OT
onde sao
"iJHõstãs^algumas atividades pontuadas que compoem este processo

avaliação, enquanto no projeto estão postos alguns cnterios referenciais que
norteiam a busca de qualidade do professor. E importante mencionar que a

Direção Geral da lES apresentou a esta.Comissão um relatono da avaiiaçao
ifütitLÍcíonar relativo ao exercício de 2002, ond.e constam os resultados
réféférités aolíõrpÕ'dc^.nterel3^õtaii3acie_dkjnsiituiçãp.
_
OrbSíèfíòioVrprodução científica., técnica, pedagógica e cultural nao estão

presentes no processo de progressão na carrega docente
norreira e
Há
a previsão no PD! (p. 74) da elaboraçao de um Plano_ de. Carreira
e
Incentivos ao Pessoal Técnico-Administrativo.
... . .
Nos documentos referentes ao processo de auto-avali^açao institucional
apresentados pela lES, verificou esta Comissão a
formulários e resultados referentes à avaiiaçao da Administração Geral,
relativamente à qualidade dos serviços prestados pelo quadro tecnico-

A^IE^ p^rs°ua própria natureza de instituição com origem religiosa, popul um

programa institucional com o o.bietiyo.Je_fin.anc.iar_e.stud.Qp.^a
.al^o^^
lãrlrít^oTã?íiS5rtid^Comissâo
o balanço patnmonial publicado
em
jornal de grande circulação, bem como o parecer técnico -sobre as
Demonstrações Contábeis, nos quais consta a

apoio
só mil
no trezentos
ano de 2002
inverteue aseis
quantia
(duzentos
oitentaque
e três
e sessenta
reais)de RS 283.366,00^omm/pnria
Em relação ao quesito relativo a áreas e infra-estrutura de convivência

esportiva e-cultural, pode esta Comissão constatar a existência de grandes

-TlrrAtí-. Ck'

^ Móm rtPQtpe; locais há também um amplo pátio interno para a 1

blí^^nTb^

audhono_para

SS's°SSçf"ÜSçio u»,s .sMor. de alim.naçso ç»nsB^te
rin ina em fase final de constoição. com entrega para abril de 2003,

eletrônico.

Dimensão 1 - Contexto Institucional

Relato global de verificação desta dimensão pelos avaliadores ad hoc, apos a

aS umTanálise detida do todos os quesitos relativos a esta dimensão seja

a política prevista no PDl.

técníci:^ãPgíSX^®^^^

'
a .,d„ds d,.e.,e,

acidèmica, tais como, por exemplo, papelaria, livraria, etc.—

Dimensão 2 — Organização Didàtico-Pedagógica
Categoria de

Aspectos a serem analisados

Indicadores

Atende

análise

2.1 Administração

2.1.1 Coordenação do Pardcipaçáo efetiva ca

acadêmica

curso

Não
Atende

coordenação do curso e
representação docente em
órçãos colegiados acadêmicos

Fonte de consulta:
Plano de Carreira

ca lES.ri

Apoio didático-pedagògico aos
docentes.

X

Titulação do docente indicado
para assumir as funções de

coordenador do curso.(')

Area de formação do docente
indicado para assumir as

funções de coordenador de
curso.í')
X

Experiência profissional
acadêmica do docente previsto
para assumir as funções de
coordenador do curso.(')

Regime de trabalho previsto do
coordenador do curso (RT). {")

Tempo de experiência
profissional acadêmica(EA)do
docente indicado para assumir
as funções de Coordenador do
Curso {como professor de
educação superior).

X

Tempo de experiência
profissional não acadêmica ou

administrativa (EP)do docente
previsto para assumir as funções
de coordenador do curso {cargos
em diretorias, coordenadorías,
chefias, assessorias, atividades

em comissões na educação
superior ou correlatas à

profíssão, na lES e fora dela).

2.1.2 Organização

Organização do controle

acadêmicoadministrativa

acadêmico.C)

X

X

Pessoal técnico e

Fonte de consulta:
PDI e Plano de Carreira

administrativo.(*)

do pessoal Técnico e
Administrativo

2.1.3

Atenção

discentes
Fonte de consulta:

aos

Apoio psícopedagógíco ao
discente.

Mecanismos de nivelamento.

X

Atendimento extra classe.(*)
PDI
(*)- Todos os aspectos marcados com asterisco são considerados ESSENCIAIS

Categoria de Análise 2.1 - Administração de cursos
Relato da verificação da categoria 'Administração do{s) curso(s)' pelos
consultores atí rioc, após a visita in loco:

A participação de representação dos Coordenadores de Curso e de docentes

junto à Congregação está prevista no artigo 8*^ do Regimento Geral, e junto ao
Conselho Departamental no Art. 11 do mesmo diploma normativo.

O apoio didátíco-pedagògico constitui-se em atribuição genérica da
Coordenação do Curso do Curso.

A Cooj5^,nação3erá,jexercÍd3_J*pjLU.iTLpro.fessor com titulaç^_de mestre, tendo

ÕTíiesmo formação na área de direiío_processual. A carga horária total prevista
para à Coordenação será de'40 horas semanais.

"Ò Coordenador possui experiência acadêmica desde 1994 como professor
universitário, e experiência não acadêmica apenas em atividades pro^ssionais

corfiÕ"júi2*ê"promotor de justiça, funções que já não mais exerce^J^ão possui

experiência acadêmica extraclasse como gestor

Em relação à organização acadêmico-administrativa a lES apresentou urna boa
estrutura para o controle acadêmico através do registro de notas e freqüência
no diário dos professores, compilação de notas e freqüência de aluno_s através

de planilhas elaboradas no Programa Giz Secretaria. Estas informações ficam
a disposição dos alunos para consulta. Foi recomendada pela Comissão a
aquisição de um programa de controle acadêmico que melhorasse o processo

de lançamentos e controles, já que o processo atual é manual. O pessoal

técnico-adminlstrativo é qualificado, sendo composto por uma Secretária Geral,
com curso superior e dois auxiüares com formação média.
Não existe na IFS uma profissioDal.aiBduada,ejELEed_a_gogia designada para
aos discentes orientando-os. também não estaq..

previstos no projeto mecanismos de nivelamento. Já quanto ao atendimento
e^õractãssg^ãos^lijnõ^
não só disponibilizou um espaço físico para esse
atendimento como também fez previsão de carga horária para a coordenação
exercer esta atividade.

Dimensão 2 - Organização Didàtico-Pedagógica
Categioríc de

Indicadores

Aspectos a serem analisados
Atende

Não
Atende

análise

2.2 Projeto do curso 2.2.1 Concepção do

Oojeíivos 00 curso.(')

|X

Períi! dos egressos.C)
Adequação ao PDl.C)

curso

X

Fonte de consulta:

Projeto de curso
X

ePDI

2.2.2 Conteúdos

Coerência dos conteúdos

cumcülares

curriculares com os objetivos do
curso.C)

Foníe de consulta:

Projeto de curso

X

Coerência dos conteúdos

curriculares com o perfil
desejado dos egressos.(")

X

Coerência dos conteúdos

curriculares face às diretrizes

curriculares nacionais.(*)

X

Adequação da metodologia de
ensino às características do
curso.

X

Inter-relação dos conteúdos das
disciplinas na matriz curricular do
curso.

X

Dimensionamento da carga
horária das disciplinas.D

X

Adequação e atualização das
ementas e programas das
disciplinas.(■*)

X

Interdlsciplinaridade da matriz
curricular do curso.

X

Adequação e atualização da
bibliografia.

X

Atividades complementares.

X

Estágio supervisionado ou
aüvidade equivalente. {*)

X

Trabalho de conclusão de curso,

quando obrigatório.
2.2.3

Sistema

X

de Coerência e consistência da

avaliação

proposta do sistema de

Fonte de consulta:

aprendizagem com a concepção

avaliação do processo ensinoProjeto de curso

do curso.

X

Proposta de um sistema de autoavaliação do curso.

X

(•)-Todos os aspectos marcados com asterisco são considerados ESSENCIAIS.

Categoria de Análise 2.2 - Projeto de curso(s)
Relato da verificação da categoria Projeto de curso(s)' pelos consultores ad
hoc, após a visita in loco:

A lES ao pedir o adiamento da visita a ser realizada por esta Comissão em

dezembro de 2002, o fez tendo como um dos motivos, a adequação de alguns
pontos do projeto pedagógico que entendia necessários serem revistos. Na

realização da visita ora relatada, a Comissão recebeu outro projeto,
infinitamente melhor do que o anterior. A análise feita nesta ocasião é sobre o

segundo projeto apresentádo. cujo texto será remetido a este Ministério.
A concepção _do curso busca a superação das posturas acadêmicas
tradicionais, visando à construção de um novo perfil do operadõ'r'juríaTco,
"sintonizado com

as

necessidades

do presente momento_l"histànco tanto

nacional quanto regional. 0 curso está estruturado para recepcionar uiria' riová
concepção do ensino jurídico, a partir de critérios humanistas/sõlídáríõs.^de

uma abordagem questionadora dos conteúdõs^^ e de um caráter interdiscipijnar

permanente, para possibilitar a subs_tituição do ensinóTneramente dogmático
Nesta concepção" há" ã corrípreensãõ" de que ò Direito é um instrumento
fundamental na construção da cidadania corn respeito ao dissenso e ao
pluralismo. Em grossas linhas é esta a concepção presente no projeto.

Todas as linhas fundamentais esboçadas no texto inicial-de fundamentação
teórica do projeto estão presentes nos diversos pontos que o compõem
estruturalmente. Destarte, o
novo paradigma
humanista/solidário,
conctextualizado historicamente, assentado em uma abordagem zetética e
interdiscipllnar é contemplado tanto nas Finalidades (4.3), quanto nos Objetivos
(4.4) e no Perfil Profissional (4.5).

^:^s, obietivos. tanto geral, quanto esDecificos_esíão_em perfeita sintonia não só
com a concepcâO-inicialmente elaborada, mas também entre eles próprios.

Isso tudo se traduz de.forma.bastante contundente no perfil dos egressos, o
qual pode ser resumido em oito características fund"amentá'ísr

■Na-qnB"'"si*lifere à adequação da concepção do curso ao PDI, é possível
atestar-se esta conformidade pela análise dos itens do Plano referentes à

Visão Institucional (2.5), aos Valores Institucionais (2.6), às finalidades: Áreas
de Atuação e Inserção Regional (2.7) e Objetivos Institucionais (2.8).
VerifLca-se„a_ coerência dos conteúdos curriculares não só aos objetivos do
curso, mas^tantbém ao perfil desejado dos egressos e ás diretrizes curriculares
nacionais. Na construção da estrutura curricular, conforme consta "a partir dá
página 67 do Projeto Pedagógico; foram tomados em consideração aspectos
norniativos e teóricos sobre o ensino superior e sobre o ensino jurídico. No que
tange aos aspectos legais, o projeto considerou as exigências contidas na
Portaria n. 1.886/94, bem como atendeu, também, algumas orientações do
Parecer CES/CNE n. 146/2002. Isto é facilmente detectado na grade curricular,
onde se constata tanto o atendimento de todas as imposições da Portaria 1.886
em relação às disciplinas propedêuticas, pragmático-profissionalizantes e
práticas, quanto ás inovações sugeridas pelo Parecer 146, como, por exemplo,
a inclusão de conteúdos de Fundamentos de Psicologia, o que está
perfeitamente conforme com a idéia de implementação de conteúdos voltados
á mediação e arbitragem no espaço de Direito Instrumental VII e IX,
funcionando a primeira como suporte teórica do momento prático subseqüente.

A proposta curricular também ^inovadora quando adota a disclplina^de Direito

d^""Relaçdès"Privadai^"em estreita corisonánciã còm~d hdvò texto dó CódígÕ'
Civil, já em vigência. Nesta disciplina, conforme é possível verificar pelo
conteúdo das ementas, adota a nova lógica construída no Estatuto Civil, ao
trazer para o âmbito do direito civil inúmeros aspectos que eram objeto da
codificação comercialista. como, por exemplo, o tratamento dado às
sociedades e aos títulos de crédito.

A coerència_.conri_„os jDbietlyps^do curso e o perfil do egresso podem ser
constatados em diversos pontos da estrutura curricular. O objetivo de formar
um egresso com postura humanista,, ética, solidária, critico-reflexiva e
transformadora é "contemplado, exemplificaíivamente, através da previsão de
disciplinas como a de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, a de
Fundamentos de Psicologia, a de Fundamentos Direitos Humanos, a de

Sociologia Geral e Jurídica, a de Ética Geral e Jurídica e Filosofia do Direito. A
pretensão de afastamento do modelo e dos conteúdos tradicionalmente
ministrados nos cursos de Direito pode ser encontrada, v.g., nas disciplinas de
Novos Direitos, presentes no último semestre.

É preciso destacar também a equilibrada seqüencialidade das disciplinas
apresentadas na Estrutura Curricular e das suas respectivas cargas horárias,

evitando-se, assim, a construção dê blocos de disciplinas segmentadas e
possibilitando uma continuidade temática e formativa.

A adequação da metodologia de ensino às características do curso pode ser
inferida através da leitura do item 4.2.1 do projeto, onde são apresentadas uma
série de altemativas didático-pedagógicas. O rol de alternativas é relativamente

amplo, e, uma vez implementado, poderá ser um importante fator de
construção de um ensino de qualidade
A seqüencialidade harmonizada das disciplinas permite uma relativa inter-

relação dos conteúdos na matriz curricular do curso. Ainda que podendo ser
maior esta inter-relação, a existente já é satisfatória. Há um
redimensionamento de carga, privilegiando um pouco mais o direito público, o
que é louvável. Há uma série de disciplinas que estão em perfeita inter-reiação
conteudística.

A matriz curricular do curso proposto é marcada por uma interdisciplinaridade,
não havendo na mesma grandes e relevantes fragmentações de conteúdos
que prejudiquem o desenvolvimento da proposta. A blblioprafia-meaclonada no
ementário é atualizad? e adequaria ansjirnpnsltos do projeto^-estapriaJocía-a
bibiioarafia comDÍementac-presente_na biblioteca-

O

"Jrns estrutura curricular flexível, onde a pesquisa e as

atividades complem'ehtãr¥s"terh um espaço de cinco por cento da carga total
'do curso, observando as exigências legais postas pela Portaria n. 1.886/94. .
O estágio supervisionado também compõe a estrutura curricular, dentro do
âmbito das imposições legais, estando para ele prevista uma carga de 300
horas/aula, dividindo-se entre atividades reais e simuladas, jurisdicionais e não
jurisdicionais,

Não obstante a flexibilização proposta pelo Parecer CES/CNE n. 146/2002
quanto à exigência obrigatória de um trabalho de conclusão, o projeto
pedagógico em exame adotou os critérios de rigidez da Portaria n. 1.886/94.
A pesquisa, as atividades complementares, bem como o estágioestão
disciplinados em propostas de regulamento anexadas ao projeto.

/S
—

y

•/•rV

A Comissão constatou a existência de um sistema de avaliação do processo de

ensino e aprendizagem junto ao Projeto do Curso (itens 5.1 e 5.2). Além disso,

quanto a existência de proposta de um sistema de auto-avaiiação foi
constatado por esta comissão que este processo já faz parte da cultura da lES
nos demais cursos e que será estendido também ao Curso de Direito, incluindo
aí a emissão de relatórios analíticos para análise e planejamento de ações.

Dimensão 2- Organização Didático-Pedógica

Relato global de verificação da dimensão 'Organização didático-pedagógica' pelos
consultores ad hoc^ após a visita in loco:

Em relação à categoria de análise Administração Acadêmica e seus
respectivos indicadores, a lES só não atendeu os aspectos relativos ao tempo
de experiência não profissional não acadêmica ou administrativa da
Coordenação e á existência de mecanismos de nivelamento. Todos os demais
foram satisfeitos.

Dimensão 3 - Corpo Docente

Categoria

Indicadores

Aspectos a serem
analisados

de Análise

3.1 Formação

3.1.1 Titulação 0 suficiência Titulação acadêmica.

acadêmica e

Fontes de consulta:

profissional

Currículos dos docentes e

Não
Atende

X

Suficiência de docentes.(*)
X

Projeto do Curso
3.1.2 Experiência

Tempo de magistério

profissional

superior.

Fontes de consulta:

Tempo de exercício

Currículos dos docentes

profissional fora do

X

magistério.

Adequação da formação

Atende

Docentes com formação
adequada às disciplinas que

X

X

ministrarão (FA). D

{*)- Todos os aspectos marcados com asterisco são considerados ESSENCIAIS,

Categoria de Análise 3.1 - Formação Acadêmica e Profissional
Relato da verificação da categoria 'Formação acadêmica e profissional' pelos
consultores ad hoc, após ã visita in loco:

Com relação à titulação o corpo docente apresenta os seguintes percentuais:
66% de Mestres e Doutores e 33% de Especialistas sendo a maioria composta
de mestrandos.

No que toca ao tempo de experiência profissional no magistério, após análise
dos currículuns dos docentes e durante a entrevista realizada em 22103
constatou a comissão que dos nove docentes, a maioria preenche as
exigências legais.

Já quanto á formação adequada dos docentes para as disciplinas^que
ministrarão a maioria do corpo docente avaliado alia a sua formação à
docência de suas disciplinas.

Dimensão 3- Corpo Docente
Categoria

Indicadores

Atende

analisados

de Análise

3. 2 Condições de

Aspectos a serem

-

3.2.1 Regime de trabalho

Regime de trabalho.(*)

trabalho

Fonte de consulta:
Plano de carreira

3.2.2 Dedicação ao curso
Fonte de consulta:

Projeto de curso

X

Carga horária semanal do
professor no ensino de
graduação e em atividades
compiementares a este nível
de ensino.(*)

X

Não
Atende

3.2.3 Relação alunos / Número de alunos por
docente

docente equivalente em

Tempo Integral (AD)em
Fonte de consulta:

disciplinas do curso.

Projeto de curso

Número médio de alunos por

X

turma em disciplinas ou
atividades oráticas (AT).

3.2.4 Relação
disciplinas/docente

X

Número médio de disciplinas

por docente (DD).

X

Proximidade temática das
Fonte de consulta:

disciplinas lecionadas pelo

Projeto de curso

docente.

X

(*) _ Todos os aspectos marcados com asterisco são considerados ESSENCIAIS.

Categoria de Análise 3.2 - Condições de Trabalho

Relato da verificação da categoria 'Condições de trabalho docente' peios
consultores ad hoc, após a visita in loco:

O Regime de trabalho dos docentes apresentado pela lES através de
documento encaminhado á Comissão de Avaliação é satisfatório. Quanto ao

corpo docente dos nove docentes 03 terão dedicação integral com 40
horas(33,3%), 05 terão dedicação parcial com 20 horas (55,5%) e 01 será
admitido como horista (11,1 %)

Segundo constatado através do documento redigido pela lES todos os
docentes terão parte de sua carga horária dedicada à orientação discente nas
mais diversas atividades desenvolvidas para o cumprimento do Projeto do
Curso.

A relação de número de alunos por docente equivalente em Tempo Integral em
disciplinas do curso é baixa sendo de 33,3; assim sendo, o que a Comissão
recomenda é que com o desenvolver do curso seja providenciado o aumento

dp número de professores com dedicação integral. Em função deste aspecto,
aliado às características do entorno da lES, a Comissão irá sugerir a

diminuição do númerp^d.e-VBQas-de-2-ÔG-anuais~p3ra_JlOO-vagas_p£JLâO^QLianto
à projeção do número médio de alunos por turma em disciplinas ou atividades
práticas pode a Comissão concluir, depreendendo-se do número de vagas
pleiteado pela lES, que esta relação será confortável para atendimento aos
alunos no desenvolvimento de atividades práticas.

O número médio de disciplinas por docente é razoável apresentando para o

primeiro ano a relação de uma disciplina por docente, possuindo cada um duas
turmas de 50 alunos. O projeto do curso possibilita a aproximação temática das
disciplinas proporcionando a interdisciplinaridade das mesmas.
Dimensão 3- Corpo Docente

Relato global da verificação da dimensão 'Corpo docente' pelos consultores ad
hoc, após a visita in loco:

A análise dos curriculuns, juntamente com a entrevista realizada com o corpo

docente, possibilitou à Comissão Avaliadora concluir que o mesmo encontra-se
entusiasmado e compromissado com o curso, apresentando em seu conjunto
uma sólida formação acadêmica profissional. Quanto ás condições de trabalho
apresenta-se o corpo docente com 88,8% em regime parcial e integral o que

Dossibilitará uma boa dedicação ao curso e aos discentes através de atividades

extra-classe como as monitorias e atividades complementares ou de pesquisa.

Dimensão 4 — Instalações

Categoria de Análise
4.1 Instalações gerais

Indicadores

4.1.1 Espaço físico

Aspectos a serem analisados

Atende

Não
Atende

Saias de auia.( )

Instalações administrativas.(')

X

Instalações para docentes Projeto arquitetônico salas de professores, salas de
reuniões e gabinetes de

Fonte de consulta:

trabalho.(')

X

Instalações para a coordenação
do curso. F)

X

Auditório/sala de conferência.

X

Instalações sanitáriasadequação e limpeza.(*)

X

Condições de acesso para
portadores de necessidades

4.1.2 Equipamentos

especiais.

X

Infra-estrutura de segurança.(')

X

Acesso dos docentes a

equipamentos de informática .(*)
Fonte de consulta:

Acesso dos alunos a

Projeto de curso e equipamentos de informática. {*)
PD!

X
X

Recursos audiovisuais e
miiltimidia. H

X

Existência de rede de

comunicação científica
(Internet).(*)
4.1.3 Serviços

Manutenção e conservação das
instalações físicas (qualidade

Fonte de consulta:

dos serviços). O

PD!

Manutenção e conservação dos
equipamentos (qualidade dos
serviços).(')

X

X

X

{*) _ Todos os aspectos marcados com asterisco são considerados bSShNUlAÍs.|
Categoria de Análise 4.1 - Instalações gerais

Relato da verificação da categoria Instalações gerais' pelos consultores ad
hoc, após a visita in loco:

A infra-estrutura física da lES é bem dimensionada para dar conta das
necessidades para a instalação do Curso. Foi construído um prédio totairnente
novo para abrigar o curso de direito. Nele existem 17 salas de aula, amplas e
arejadas, todas equipadas com quadro branco, murais, televisores e
videocassetes. As instalações administrativas são adequadas as necessidades
institucionais de trabalho e permitem uma boa acomodação tanto aos docentes

e ao pessoal técnico administrativo, quanto aos alunos. A sala dos professores
é de boa dimensão possuindo espaço possuindo banheiros e espaços^ de
descanso. Na sala da coordenação de curso há um espaço^ para reunioe^
sendo perfeitamente adequada para o desempenho desta função. Possui a lES
um auditório com 200 lugares. As instalações sanitárias são limpas e bem
conservadas, possuindo acesso aos portadores de necessidades especiais.
Os acessos são todos controlados por guardas da própria lES.

Os docentes e discentes possuem acesso a dois laboratórios de informática,

um equipado com 26 computadores e o outro com _25, sendo um deles
totalmente novo, conforme comprovou esta Comissão pelo estado dos

equipamentos e pelas notas fiscais comprobatòrias da aquisição. Pode_a
Comissão constatar a existência de uma sala de multimeios, onde estão

disponíveis data-show e multimídia, além de aparelhos retro-projetores, kits
sonoros, projetores de slides, televisores e videocassetes. Todos os
equipamentos possuem acesso à Internet.

As instalações físicas são totalmente novas, estando, portanto, em bom estado
de manutenção e conservação. O pátio e a cantina, que também é inteiramente
nova, apresentam-se também com boa conservação e limpeza.
Dimensão 4 - Instalações

Categoria de Análise
4.2 Biblioteca

Indicadores

4.2.1 Espaço físico

Aspectos a serem analisados
Instalações para o acervo.(*)

Não
Atende

Atende

X

Instalações para estudos
Fonte de consulta:

individuais. D

X

Projeto arquitetônico Instalações para estudos em
ePDI
4.2.2 Acervo

qrupos.(*)
Livros.(•)

X

Periódicos.

X

X

Informatização.

X

Projeto arquitetônico Base de dados.

X

Fofjíe de consulta:
ePDI

X

Multimídia.
Jornais e revistas.

X

Política de aquisição, expansão
4.2.3 Serviços

e atualização.(*)

X

Horário de funcionamento.(*)

X

Serviço e condições de acesso
Fonte de consulta:
PDI

ao acervo.

X

Pessoal técnico e administrativo.
(•)

X

Apoio na elaboração de
trabalhos acadêmicos.

X

(*) — Todos os aspectos marcados com asterisco são considerados ESSENCIAIS.
Categoria de Análise 4.2 — Biblioteca

Relato da verificação da categoria Biblioteca' pelos consultores ad hoc, após a
visita in loco:

Quanto ao espaço físico apresenta-se a biblioteca com instalações adequadas
para o acervo, com saias para estudos individuais e em grupo. Possui ainda,

local para acesso à pesquisa pela Intemet. É preciso destacar qu__e.a_JE^está
construindo um novo prédio para a biblioteca, já em fase de acabamento, com

752Tnèffõs'q[Gadfã5os, conforme verificado no local e no projeto arquitetônico.

Corn'relãçã5~aÕ^ervo apresentou a lES a bibliografia necessária para o início
do Curso, conforme mencionada no projeto na rubrica de bibliografia básica.
Os títulos são bons, havendo um mescla equilibrada entre títulos clássicos e

contemporâneos, dogmáticos e crítico-reflexivos. Há um plano de expansão e

atualização e no momento desta vênfícafão constatou a Comissão uma série
de notas fiscais de livros adquiridos, além dos que já estavam nas prateleiras e
dos que estão referidos no projeto. Possui a lES 30 títulos de periódicos,
estando 12 deles totalmente atualizados e os dezoito restantes faltando os

últimos números, o que satisfaz integralmente as exigências. Também possuí a
lES em nas dependências da bilbioteca um espaço para a hemeroteca, a qual
dispõe de inúmeros títulos de revistas especializadas e de circulação nacional,
bem como dos principais jornais do País. A biblioteca possui um sistema de
informação denominado SICB que controla todo o acervo, inclusive
possibilitando o acesso à pesquisa do acervo disponível. Os alunos têm acesso
direto ao acervo.

Quanto ao horário de funcionamento a biblioteca está aberta durante todo o

período escolar, inclusive aos sábados, facilitando o acesso ao acervo. Possui
corpo técnico administrativo sob a supervisão dé um bibliotecário, com curso

de pós-graduação lato sensu, bem como 3 auxiliares formação média, o que
facilita e possibilita o apoio aos discentes na elaboração de trabalhos
acadêmicos. Possui ainda serviço de cópias dentro da biblioteca.
O único aspecto não satisfeito refere-se à existência de multimeios na
biblioteca.

Dimensão 4 - Instalações

Categoria de Análise

Aspectos a serem

indicadores

analisados

4.3

Instalações

e 4.3.1

Instalações

laboratórios

laboratórios

específicos

específicos

Não
Atende

Atende

e Existência de instalações e
laboratórios específicos para o
primeiro ano do curso. C)

Fonte de consulta:

Projeto de cursos e
projeto arquitetônico

X

(*)- Todos os aspectos marcados com asterisco são considerados ESSENCIAIS

Categoria de Análise 4.3 - Instalações e laboratórios específicos
Relato da verificação da categoria 'Instalações e laboratórios específicos' pelos
consultores ad hoc, após a visita in loco:

As instalações e laboratórios específicos do curso apresentam-se em boas
condições para o início do mesmo, existindo fisicamente espaço para a

instalação do Núcleo de Pratica Jurídica. Possui a lES, além da biblioteca e
dos dois laboratórios de informática, uma sala de multimeios de excelente
qualidade.

Dimensão 4- Instalações

Relato global da verificação da dimensão 'Instalações' pelos consultores ad
hoc, após a visita in loco:

Na verificação in loco das instalações da lES a Comissão Verificadora pode
concluir que as mesmas encontram-se apropriadas para o inicio do curso. Vale
ressaltar que a lES possui uma ampla área física, com potencialidades
enormes de expansão, o que está sendo feito pela construção nos últimos
tempos conforme constatou esta Comissão.

QUADRO RESUMO DA VERIFICAÇÃO
Pprnentuai de atendimento

Dimensão

Aspectos essenciais

Dimensão 1

100%

Dimensão 2

100%
100%

Dimensão 3
Dimensão 4

Aspectos
complementares
92,85%
■ 76.92%

71,42%
88,8%
92,89%

100%
TOTAL

100%

Recomendações Finais da Comissão Verificadora à SESu/MEC
A Comissão Verificadora, em visita realizada nos dias 22 e 23 de março de 2003. apos
análise da documentação apresentada.

docente sugerido, bem como com os responsáveis pela lES e de PARECER Que. err

face das análises realizadas e apresentadas ao longo deste

diante dos resultados obtidos pela proponente do curso em todas

dimensões e

categorias de análise, há condições de iniciar-se a oferta do Curso de ^'reito proposto

pela Faculdade de Pará de Minas, porem, em oferta inferior a pretendida,

recomendando esta Comissão 100 vagas anuais em duas entradas. Também sugere a

^a"criação imediata de um programa que estimule a produção cientifica, técnica

pedagógica e cultural, bem como incorpore os progressos desta natureza nos critérios
de progressão na carreira docente.
.
- a ampliação das estruturas de serviços a serem oferecidos a comunidade
acadêmica, tais como, por exemplo, papelaria, livraria, etc.

Conclusão da análise dos verificadores ad hoc, após a visita in loco:

()Recomenda o credenciamento da nova lES verificada
(X)Recomenda a autorização do(s)curso(s) verificado(s)

( )Não recomenda o credenciamento e a autorização do(s) curso(s) venficado(s)
( )Não recomenda a autorização do(s) curso(s)
Local: Pará de Miinas, MG

verifica o^sj

Data: 23 de março de
2003

Nome do Verificador 1: André Leonardo Copetti San 08
Assinatura do Verificador 1:

Nome do Verificador 2: Rui Décio Martins
Assinatura do Verificador 2:

ANEXO

Distribuição das Atividades Docentes

DECLARAÇÃO

Eu, Euza Arruda de Oliveira Teixeira Silva, Diretora Geral da
FAPAM - Faculdade de Pará de Minas, atendendo a solicitação da

comissão (SESu/MEC) de verificação in loco das condições do curso
de direito: Professores: André Leonardo Copetti Santos e Rui Décio

Màítins, DECLAJIO conforme quadro abaixo o regime de trabalho e a

carga horária dos professores do curso-de Direito nesta instituição.
TITULAÇÃO

PROFESSOR
Kielia Canabrava Aleixo

Regime/Horas

DISCIPUNA(S)

Mestranda em Direito

Introdução ao Estudo do

Bacharel em Filosofia

Direito

Parcial - 20 horas

Bacharel em Direito

Mestre em Direito Comunitário e Ciência Política e Teoria

Fernanda Nepomuceno

de Integração.

Geral do Estado

Bacharel em Direito.

Fundamentos

de

Parcial - 20 horas

Direitos

Humanos

Zulma

Edmea

Oliveira Mestranda em Ciência Política

Teoria

Geral

do

Direito

Horista

Público

Ozório e Gpes

Juíza de Direito

Fernando Horta Tavares

Doutor em Direito, Licenciado História do Direito

Parcial - 20 horas

em História

Integral - 40 horas

Adriana Ferreira Borges

Mestre em Psicologia Social

Fundamentos e Psicologia

FIávio Marcos da Silva

Doutor em História

Metodologia da Pesquisa Integral - 40 horas
Cioentífica

Eduardo

Alberto

Teoria da Constituição

Parcial - 20 horas

Mestrando em Direito Civil

Teoria

Parcial - 20 horas

Especialista em Direito

Privado

Mestre em Sociologia

Sociologia Geral e Jurídica

de Mestre em Filosofia do Direito

Menezes Bedoya
Roberto da Silva Pimentel

Jesse Saturnino Júnior

Por ser verdade, firmo a presente

Pará de Minas,22 de março de 2003

Geral

do

Direito

Integral - 40 horas
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C:onfraria Nossa Senhora da Piedade

da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Pará de Minas
Kecofjnet Jtís oe UtHldBde Pública

D&OBto Federa! 62.712 de 15705/196B

CGC 20.923.2m}01-?4

Rua Hica.àc Mannho. 110- Saino São Geraldo- Pará de Minas - Minas Gerais
Caixa Posrfi/; 36- CS'3â.õ&}-385- Teisfax:(37) 236-1306

Pará de Minas,05 de junho de 2003

Prezado Senhor.

Tem o presente Oficio o objetivo de informar o nome correto da Mantenedora da Faculdade de Pará
de Minas- MG, que consTou erroneamente nas Portarias de n® 1517, de 19 de outubro de 1999-Alteraçâo
Regimental- Denominação ila Mantida e Portaria de n" 3192. de 21 de novembro de 2002 -Alteração de
Regimento, como sendo Confraria de Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Pará de Minas. A
denominação correta da nantenedora è g Confraria de Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de
Nossa Senhora da Piedadt de Pará de Minas ».

Toda a documentação enviada para Alteração Regimental- Processo de n® 23000.016383/2001-22.
entrada em data de 31 de o jíübro de 2001 demonstra o nome correto da referida Mantenedora, o que pode
ser comprovado via Sistema Sapiens, bem como documentação inclusa.

A denominação Cor fraria de Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade
de Pará de Minas foi a paüi de Maio de 1999.( doe. Incluso) . A partir da nova denominação todos os
documentos foram alterado:., trazem a denominação correta e fazem parte integrante dos processos que

deram origem às Portarias supra citadas.inclusíve documentação fiscal e parafiscal anexadas no Sistema
Sapiens- Módulo Documeni i\

Entretanto e lamertavelmente so agora foi detectado o equivoco; a denominação.incorreta da
Mantenedora só se faz pres snte nas Portarias.

Com o esclarecimento ora apresentado e contando com a compreensão de Vossa Senhoria,
aguardamos o prosseguimento dos trabalhos.
Estamos â disposiçri.c para todo e qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário.
Na oportunidade ap'esentamos protestos de estima e consideração.
Cordialmente,

.ulz Martins dos Santos

Presidente

Exmo Sr.

Carios Roberto Antunes do> Santos

DD. Secretário de Educação Superior
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Cartúiio

Ata da Reunião Extraordinária da Confràriá fíÕssã Senhora da Piedade
da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Pará de Minas

Aos vinte e seis dias do rréi de maio de um mil novecentos e noventa e nove, reuniram-se
extraordinâriam.ente os f"e!T.bros da Diretoria da Confraria Nossa Senhora da Piedade da

Paróquia de Nossa Senhr.-o da Piedade de Pará de Minas, com o objetivo maior de ratificar a

nova denominação e emi-rço da mesma. Ficou decidido que a denominação da entidade,
antes "Confraria Nossa Ee^fora da Piedade da Paróquia de Pará de Mi^as^ passará a ser a .

partir desta data, "Confr(:r'â Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Nossa Senhora da
Piedade de Pará de Mines" "^oi também retificado o endereço e sede, que passou a ser. Pxua
Ricardo Marinho, 110. bSiíTo São Geraldo, Pará de Minas, onde a Confraria mantém seu
escritório. Nada mais ha^'f':oo a tratar, eu Idalina Mello Cançado, lavrei esta ata que devera

ser assinada por mim e de'-'ais membros da diretoria. Pará de Minas, 26 de maio de 1999.

Diretor Espiritual-Cõne(iv" Gabriel Hugo da Costa Bittencourt:
Presidente - Luiz Martins club Santos:

Vlce-Presidente - Neusa Maria Teixeira:

Secretária - Idalina Meilc Cançado:

Tesoureiro-Hernando Fernandes Silva:/

-

'^CONF IRl com o original UVRADO EM UVRO PRÓPRIO"

Luizmartinsdos Santo»
Presidente

J.^ ^
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Pará de Minés, 09 de julho de 1999.

Prezado Seniior.

Em resposta ao oficio n« 000Q81/99/MEC/ÍNEP/SEEC, e conforme instruções
segundo a home page mencionada no ofício supra citado, informamos a Vossa Senhoria que a
Mantenedora da Faculdade de Ciências Humanas - Confraria Nossa Senhora da Piedade Paróquia Pará de Minas, tem .nova denominação social, conforme decisão em Assembléia Geral
Extraordinária realizada em data de 26 de maio do corrente ano, passando a se denominar;
D CONFRARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE HA PARÓQUIA DF MQSSA SFNHQRA T)A
PIEDADE DE PARÁ DF M», A.»;

Nada mais pai a o momento, apresentamos protestos de estima e consideração,
coiocando-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Dra. Euza Arrudade Oliveira Teixeira Silva
Diretora

Êxmo. Senhor
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