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I - RELATÓRIO

A Associação Educativa e Cultural de Camaçari solicitou autorização para
funcionamento do curso de Direito, bacharelado, com 200(duzentas) vagas totais anuais, nos
tumos diurno e noturno, a ser oferecido pela Faculdade Metropolitana de Camaçari, na cidade
de Camaçari, no Estado da Bahia.
Comissão constituída pelos professores Marco Antonio Geiger França Corrêa, da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e André Leonardo Corrêa, da Universidade
do Vale dos Rios dos Sinos visitou a instituição para verificar as condições de oferta.
Em seu relatório a Comissão informa que considerou atendidas as categorias que
compõem o item Administração considerando, porém, que a auto-avaliaçào institucional não
se encontra plenamente atendida.
A Política de Pessoal e Programas de Incentivos e Benefícios foi positivamente

avaliada, havendo, inclusive, subsídios para o aperfeiçoamento educacional e profissional dos
funcionários. O Plano de Carreira docente e técnico-administrativo, no entanto, precisa ser
mais bem implementado. Existe um projeto de implantação de um programa de financiamento
e apoio aos discentes com benefícios em bolsas. Atualmente esses auxílios são concedidos
pela mantenedora sob a forma de descontos.
As instalações gerais da instituição foram consideradas satisfatórias, assim como, as

instalações específicas para o curso de Direito. É necessário, porém, atender às condições de
acessibilidade aos alunos com necessidades especiais.
A Biblioteca foi considerada adequada para o primeiro ano, no que diz respeito às
instalações e acervo, sendo necessária ampliação para os anos subseqüentes.
O corpo docente foi bem avaliado e a comissão informa que a coordenadora do curso
possui longa experiência profissional na área jurídica, tanto acadêmica quanto não acadêmica
e atuará em regime de tempo integral.

Quanto ao projeto pedagógico, a Comissão observa que a concepção do curso busca
atender às necessidades nacional e regional, está claramente articulada com os objetivos em
sintonia com a concepção do curso e perfil desejado para os egressos.
A Comissão termina por recomendar a autorização do curso, sugerindo, porém, que o
mesmo ofereça 150 (cento e cinqüenta vagas) sendo 100 vagas no turno diurno e 50 no curtò
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noturno; que os planos de carreira docente e técnico-administrativo sejam efetivamente
formalizados nas respectivas instâncias internas; que o programa de apoio a alunos carentes
seja redigido de forma autônoma e tenha previsão orçamentária no planejamento econômicofinanceiro da instituição; que o atendimento extraclasse aos discentes seja organizado e
efetivamente implementado; que o projeto de nivelamento possa ser imediatamente planejado
e implementado a partir do primeiro semestre de instalação; que exista uma política de
incentivo direcionada ao aluno para que este realize atividades fora da Instituição, além das
atividades complementares ali oferecidas; que sejam contempladas horas para atendimento
extraclasse na contratação dos docentes; que sejam feitas melhorias nas instalações para
professores; que haja uma política permanente de expansão constante da Biblioteca e de seu
acervo bibliográfico.
Em síntese, a Comissão declara satisfeitos 84% dos aspectos complementares e 100%
dos aspectos essenciais para os itens Contexto Institucional, Organização Didática
Pedagógica, Corpo Docente, Instalações Gerais; 93% dos aspectos complementares para o
Contexto Institucional, 77% para a Organização Didático Pedagógica, 100% para o Corpo
Docente e 78% para as Instalações Gerais.
O relatório SESu/COSUP rf 1431/2003, datado de 28 de novembro de 2003,
acompanha as conclusões da Comissão informando que, caso o pleito seja acatado pelo CNE,
a SESu determinará a avaliação das instalações referentes à adaptação das instalações físicas
para a utilização por portadores de necessidades especiais, antes da realização do primeiro
processo seletivo para o curso, sob as expensas da Instituição. Em 26 de novembro de 2003,
porém, a Faculdade Metropolitana de Camaçari comunica por fax que, para atender aos
portadores de necessidades especiais, construiu rampa para cadeiras de rodas, adaptação de
portas e banheiros e colocação de barras.
Esta relatora, considerando o cumprimento de 100% dos itens essenciais e 84% dos
itens considerados complementares na avaliação das condições de oferta do curso, recomenda
que as sugestões da Comissão Verificadora sejam cuidadosamente examinadas e consideradas

para a implantação do curso, não havendo, no entanto, nenhuma razão para que o pleito da
instituição não seja atendido com o número de vagas solicitado.

Í1 - VOTO DA RELATORA

Favorável à autorização para o funcionamento do Curso de Direito, bacharelado, com
200 (duzentas) vagas totais anuais, em turmas de 50 (cinqüenta) alunos, sendo 100 (cem)

vagas para o turno diurno e 100 (cem) vagas para o turno notpno, a ser ministrado pela
Faculdade Metropolitana de Camaçari, na Avenida Eixo Urbano Central, s/n, na cidade de

Camaçari, no Estado da Bahia, mantida pela Associação Educativa e Cultural de Camaçari,
com sede na cidade de Camaçari, no Estado da Bahia/-^ I ^^

Brasília(DE), 17 de^dezembro de 2003.

/Ui/ Ccc- ^
Conselheira Marília Ancona-Lopez-Relera
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III - DECISÃO DA CAMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2003.

^
ConselheiroV
Efrem a
m ■ Aguiar

lão -Presidente

Conselheiro Edkní'àe^íiveira Nunes- Vice-President^

Mar{lia AiKona.Lopez 8681 Eds
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Assunto

: Autorização para o funcionamento do curso de Direito,
bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade Metropolitana de
Camaçari, na cidade de Camaçari, no Estado da Bahia.

I-fflSTORICO

A Associação Educativa e Cultural de Camaçari solicitou a este

Ministério a autorização para o funcionamento do curso de Direito,
bacharelado, com 200 vagas anuais, nos turnos diurno e noturno, a ser
ministrado pela Faculdade Metropolitana de Camaçari, na cidade de Camaçari,
no Estado da Bahia.

A Faculdade Metropolitana de Camaçari foi credenciada
juntamente com o ato de autorização do curso de Pedagogia, mediante-Portaria
MEC n° 420, de 22 de maio de 1998.

De acordo com a análise constante do Registro SAPIEnS n°

144146-A, constatou-se que a Mantenedora comprovou sua regularidade fiscal
e parafiscal, conforme exigência do artigo 20 do Decreto n° 3.860/2001. A

Coordenação encarregada da análise do PDI recomendou a aprovação do Plano
de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Metropolitana de Camaçari,
tendo em vista sua adequação às exigências da legislação e aos critérios de
coerência e factibilidade.

Para avaliar as condições iniciais existentes para a oferta do
curso em teia. esta Secretaria mediante Despacho DEPES n° 098/2003
MEC/SESu/DEPES/CGAES, de 30 de março de 2003, designou Comissão de

Verificação, constituída pelos Professores Marco Antonio Geiucr França
Corrêa, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e André Leonardo
Copetti Santos, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Em relatório datado

de 07 de abril de 2003, a Comissão recomendou a autorização para o
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funcionamento do curso de Direito, com iOO vagas totais anuais, nos turnos
diurno e noturno.

Em cumprimento à legislação vigente, o pleito foi submetido à

consideração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
Processo CEJU/SAPIEnS n^ 038/2003, Registro SAPIEnS n° 20031000734.
Em Parecer datado de 31 de maio de 2003, a Comissão de Ensino Jurídico
daquele Conselho manifestou-se desfavorável à abertura do curso em tela.
n-MÉRITO
A

Comissão

Verificadora,

ao

analisar

o

Plano

de

Desenvolvimento Institucional e o Regimento concluiu que a Faculdade
Metropolitana de Camaçari é instituição privada com missão claramente
definida. Destacou que sua estrutura organizacional está de acordo com a
legislação vigente e seu regimento prevê a representação docente e discente no

colegiado central. Quanto à Administração, os verificadores informaram que
todos os itens dessa categoria estão satisfatoriamente atendidos, com exceção
da auto-avaliação institucional, que ainda não se encontra efetivamente
implementada.

Os Verificadores consideraram a Faculdade bem estruturada,

com dirigentes comprometidos, com uma infra-estrutura física que propicia
áreas para a convivência acadêmica e cultural, apresentando ainda adequada
infra-estrutura de alimentação e de serviços.
Em análise às Políticas de Pessoal, Incentivos e Benefícios os

especialistas registraram que a Instituição apresentou planos de carreira do
corpo docente e técnico-administrativo. No entanto, os documentos
apresentados não contemplam ações de capacitação para auxiliares técnico-

administrativos. Os funcionários informaram à Comissão que a Faculdade
oferece subsidio para o aperfeiçoamento educacional e profissional. A
Comissão constatou a existência de um projeto de implementação de bolsa de
estudos, embora não seja um programa de apoio aos alunos carentes. Diante

dessa observação, foi informado pelos dirigentes da Mantenedora que
eventualmente auxílios desta natureza são concedidos, porém, em percentuais

baixos(em tomo de 20% de desconto na mensalidade) e carecendo de previsão
orçamentária específica.

Ao finalizar a análise da dimensão contexto institucional, a
Comissão apresentou as seguintes críticas:
Embora apresente planos de carreira docente e técnico-administrativo.
estes precisam ser melhor implementados e eíetivamenie formalizados na

lES. A mesma necessidade avulia-se em relação ao efetivo e mais f
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constante apoio aos alunos carentes, que poderia ser uma das formas de a
lES exercer sua função social enquanto empresa.

Segundo a Comissão, a professora indicada para coordenar o
curso, Ariinda Paranhos Leite Oliveira, é bacharel em Direito pela
Universidade Católica de Salvador, licenciada em Pedagogia pela Universidade
Federal da Bahia e Doutora em Ciências da Educação pela Universidade de
Paris Vm, possui longa experiência profissional na área jurídica, tanto
acadêmica como não-acadêmica, e atuará em regime de trabalho de tempo
integral. A Comissão destacou que, embora o projeto político-pedagógico não
tenha previsão relacionada ao atendimento extra-classe discente, o curso
disporá de vários professores em regime de tempo de trabalho integral, o que
permitirá tais atendimentos. A EES comprometeu-se em implantar ações que
possam atender aos mecanismos de nivelamento, bem como ações que
permitam suporte psicopedagógico aos discentes.
A análise do projeto pedagógico permitiu à Comissão observar
que a concepção do curso busca uma sintonia com as necessidades nacional e
regional, está claramente articulada em diversas disciplinas. A ênfase está

direcionada para o direito empresarial, os objetivos estão em perfeita sintonia
com a concepção inicialmente elaborada, os conteúdos curriculares são

coerentes com os objetivos do cmso, perfil desejado dos egressos, diretrizes
nacionais e com a própria concepção enfatizada. A bibliografia apresentada no

ementário está adequada e as atividades complementares, bem corrio o estágio,
estão disciplinados em proposta de regulamento anexados ao projeto. Os
Verificadores registraram que a proposta curricular é inovadora, adota a
disciplina Direito das Relações Privadas, em estreita consonância com o novo
texto do Código Civil, em vigência.
Cabe registrar a seguinte observação da Comissão acerca da
matriz curricular:

Inobstante não constar como" elemento fundamental da concepção, em
função da ênfase, a formação de um egresso com postura humanista, ética,

solidária, crítico-reflexiva e transformadora, tal necessidade é suprida, por
exemplo, através da previsão de disciplinas como a de Ciência Política e

Teoria Geral do Estado, a de Sociologia Gerai e Jurídica, a de Ética Geral e
Jurídica e Filosofia do Direito.

Dos itens avaliados, os especialistas consideraram como não

atendido apenas a interdisciplinaridade da matriz curricular, apresentando a
justificando a seguir:
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A matriz curricular do curso proposto não é marcada por uma
interdisciplinaridade, especialmente em função da ênfase dada ao direito
empresarial, o que, entretanto, não macula qualitativamente a proposta
apresentada.

A Comissão constatou a existência de um sistema de avaliação
do processo de ensino e aprendizagem. Observou que a proposta de auto-

avaliação, apesar de já fazer parte da cultura da lES nos demais cursos, e que
será estendida ao Curso de Direito, ainda é incipiente e precisa ser melhorada.
Por fim, a Comissão registrou que tanto os aspectos essenciais relativos à
coordenação do curso proposto, à organização acadêmico-administrativa, à
atenção aos alunos, ao projeto do curso, aos conteúdos curriculares e ao
sistema de avaliação encontram-se plenamente satisfeitos, dando coerência e
consistência ao projeto como um todo, os aspectos complementares também
são atendidos em sua grande maioria. Deste modo, resulta atendida a dimensão
"Organização didático-pedagógica".
Segundo a Comissão, o corpo docente indicado para o primeiro
ano é composto por nove professores, sendo três especialistas, cinco mestres e
um doutor, os quais atendem perfeitamente o cumprimento da jornada de carga
horária das disciplinas, como também, as atividades de pesquisa e extensão, e
atuarão em regime de tempo integral. A grande maioria os docentes possui
experiência profissional, sendo egressos de outras Universidades do Estado da
Bahia; todos comprovam aderência com as disciplinas que ministrarão no
curso.

Quanto às Instalações gerais, os especialistas informaram que a
Faculdade possui 20 salas de aula destinadas ao curso de Direito, conta com
equipamentos de reto-projetor, televisores, computador, vídeo-cassete e datashow, recursos áudio visuais e multimídia. As instalações para os professores
são satisfatórias para o primeiro ano. Contudo deverão ser ampliadas ao longo
do processo de implementação do curso.. A Comissão constatou que a
Instituição não atende às exigências estabelecidas na Portaria Ministerial n°
1.679, de 02 de dezembro de 1999, referente às condições de acessibilidade aos
portadores de necessidades especiais.
No que tange à biblioteca os avaliadores destacaram que as
instalações para o acervo são satisfatórias para o primeiro ano, devendo ser

ampliadas a partir de então, há ambiente para estudos individuais e em grupo,
tendo a ÍES se comprometido a ampliar os espaços para estudos em grupos,
com o devido isolamento acústico. Quanto ao acervo, a Comissão salientou que
foi analisado exaustivamente tanto a listagem por escrito de todas as obras
cadastradas, bem como essas mesmas obras nas respectivas estantes. Verificou
também a documentação comprobaiória da aquisição dos periódicos
V
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eletrônicos, bem como de todas as demais obras adquiridas pela lES, incluindo
assinaturas de periódicos convencionais. Constatou que a biblioteca não
apresenta condições de acesso para usuários com necessidades especiais.
Quanto aos laboratórios, os especialistas informaram que há
dois laboratórios de informática, que poderão servir os alunos do curso de
Direito de modo satisfatório no seu primeiro ano.
A Comissão Avaliadora em seu parecer final manifestou-se

favorável à autorização do curso mediante as seguintes considerações:
1. Que o curso seja oferecido com o limite de 150 (cento e cinqüenta) vagas
anuais, distribuídas em duas turmas de 50 (cinqüenta) alunos para o período
diurno e 50(cinqüenta)para o noturno;

2. Que os planos de carreira docente e técnico-administrativo sejam
efetivamente formalizados nas respectivas instâncias intemas;
3. Que o programa de apoio a alunos carentes seja redigido de forma
autônoma e tenha efetiva previsão orçamentária no planejamento econômicofinanceiro da lES;

4. Que o atendimento extra-classe aos discentes seja organizado e
efetivamente implementado;

5. Que o projeto de nivelamento possa ser imediatamente planejado e
implementado a partir do primeiro semestre de instalação do curso;

6. Que além das atividades complementares propiciadas pela própria lES,
passe a existir uma política de incentivo direcionada aos alunos para que
estes realizem outras atividades fora da Instimiçào;

7. Que no regime de trabalho proposto aos docentes sejam contempladas
horas para atendimento extra-classe aos alunos, como também para o
desenvolvimento de atividades de pesquisa e de e.xtensào;
8. Que seja feita uma melhoria ao longo da implementação do curso nas
instalações destinadas aos docentes;

9. Que se proceda a uma imediata melhoria nas instalações físicas visando a
atender aos usuários portadores de necessidades especiais:

10. Que haja uma política de expansão constante do acervo bibliográfico,
como das instalações que abrigam a biblioteca, incluindo salas de estudo
coletivo e individual,

A seguir apresenta-se o quadro resumo com os percentuais da
avaliação:

1
|

Aspectos essenciais

Dimensão 1

!

100%

Dimensão 2

i

100%

Dimensão 3

j

100%

Dimensão 4

!

100%

TOTAL!

100%

Dimensão

Percentual de atendimento

I
1
1
1
t
1

Aspectos complementares
93%
77%
100%
78%
87%
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No que se refere às condições de acessibilidade aos portadores
de necessidades especiais, a Mantenedora inseriu na Pasta Eletrônica da lES

Compromisso para atender ao que preconiza a legislação vigente"; fotos e
planta arquitetônica da Instituição com o objetivo de atender ao estabelecido na
legislação.

Tendo em vista que a Comissão não apresentou a matriz

cumcular recomendada e a relação dos docentes indicados, acompanha este
relatório apenas o anexo A - Síntese das informações do processo e do relatório
da Comissão Verificadora.

m-CONCLUSÃO

Encaminhe-se o presente processo à Câmara de Educação
Supenor do Conselho Nacional de Educação, acompanhado do relatório da

Comissão de Verificação, que se. manifestou favorável à autorização para o
funcionamento do curso de Direito, bacharelado, com 150 vagas totais anuais
nos turnos diurno e noturno, a ser ministrado pela Faculdade Metropolitana de

Camaçari, na Avenida Eixo Urbano Central, s/n, na cidade de Camaçari, no
Estado da Bahia, mantida pela Associação Educativa e Cultural de Camaçari,
com sede na cidade de Camaçari, no Estado da Bahia, para deliberação.
Caso o pleho seja acatado pelo Conselho Nacional de

Educação, esta Secretaria, considerando as observações constantes do relatório

da Comissão^ Verificador^ ^ principalmente, referentes à adaptação das
instalações físicas para a utilização por portadores de necessidades especiais,
determinará, a avaliação das referidas instalações antes da realização do
primeiro processo seletivo para o curso, sob as expensas da Instituição.
A consideração superior.
Brasília, 28 de novembro de 2003.

SUSANA REGINA SALUM^^^N^L

Coordenadora Geral de Supervisão do Ènsino Superior
MEC^ESu/DESUP

^^ARIO W^^AL^
Supefvisão do Ensino Superior

Diretb/do

^

MEC/SESu
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ANEXO A

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO E DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO
A. I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Registro SAPIENS n°: 145371
Processo SIDOC n°: 23000.008681/2002-20

Instituição: Faculdade Metropolitana de Camaçari
Endereço: Avenida Eixo Urbano Central, s/n, Camaçari /BA
Curso

Mantenedora

Total

Turno(s)

Regime de

Carga

Tempo

Tempo

vagas/

funcionamento

matrícula

horária

mínimo de

lota!

IC*

máximo
de IC*

++

* ■((

*♦

anuais

Direito, bacharelado

Associação Educativa e
Cultural de Camaçari

i50

Diurno e

Noturno

* Integralização curricular
** A Comissão não anexou ao seu relatório a matriz curricular recomendada.

A. 2 - CORPO DOCENTE

QUALIFICAÇÃO
Área do conhecimento

Titulação
Doutores
Mestres

Especialistas

Totais

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

01
05
03
09

TOTAL

Regime de Trabalho: TI = 09 professores
,
Para a composição do presente quadro, tomou-se como referência as informações sobre o corpo docente apresentadas pela Comissão
de Verificação. Entretanto, a ausência de detalhamentos quanto à área de qualificação dos docentes, Inviabilizou seu adequado
preenchimento.

.
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