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I-RELATÓRIO

Trata o presente processo de pedido de autorização para o funcionamento do curso de
Direito, bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Tecnológicas e Sociais,

mantida pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico, com sede em Águas Claras,
Região Administrativa XX,no Distrito Federal.
A Comissão de Verificação que visitou a Instituição apresentou Relatório favorável à
autorização pretendida. Segundo o Relatório de Verificação, o projeto avaliado alcançou os
seguintes percentuais de atendimento às dimensões objeto de análise:
Percentual de atendimento

essenciais

Aspectos
complementares

100,00%

92,85%

Aspectos

Dimensão

Dimensão 1 - Contexto Institucional
agógica
Dimensão 2 - Organização Didático-Pedagógica
Dimensão 3 - Corpo Docente
Dimensão 4 - Instalações
TOTAL

100,00%

76,92%

100,00%
100,00%

100,00%
77,77%

96,29 %

89,16%

n - VOTO DO RELATOR

Acompanho o Relatório SESu/COSUP 1.432/2003, e manifesto-me favoravelmente à
autorização para o funcionamento do curso de Direito, bacharelado, com 160 (cento e
sessenta) vagas totais anuais, no turno diurno, em turmas de, no máximo, 50 (cinqüenta)
alunos, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Tecnológicas e Sociais, mantida pelo

Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico, em Águas Claras, Região Administrativa
XX, no Distrito Federal, e à aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI ^

Faculdade, pelo prazo de 5 (cinco) anos^_ X

\

A lES deverá atender às recomendações da Comissão de Verificação, conforme consta
do Relatório SESu/COSUP 1.432/2003.

Brasília-DF, 17 de dezembro de 2003.

Conselheiro Robeno Claudioírota Bezerra - Relator

Hl - DECISÃO DA CAMARA

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

Conselheiro Kfrem de(Aguiar Marafrfmo -Presidente
Conselheiro Edson oétDííveira Nunes - Vice-Presidente
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Assunto

: Autorização para o funcionamento do curso de Direito.
bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências
Tecnológicas e Sociais, Águas Claras, Região ATranistrativa
XX ,no Distrito Federal.

I - HISTÓRICO

_ o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico solicitou a

este Ministério a autorização para funcionamento do curso de Direito,
bacharelado, com 90 (noventa) vagas semestrais, perfazendo o total de 180
(cento e oitenta) vagas anuais, divididas em turmas de 45 alunos, no turno
diurno, a ser oferecido pela Faculdade de Ciências Tecnológicas e Sociais em
Águas Claras, Região Administrativa XX,no Distrito Federal.

A Faculdade de Ciências Tecnológicas e Sociais foi credenciada

mediante a Portaria I^C n" 292, de 15 de fevereiro de 2001,juntamente com

o ato de autorização do curso de Administração, bacharelado, com as
habilitações Marketing e Análise de Sistemas Gerenciais. Seu Regimento foi
aprovado pela Portaria MEC n° 3.440, de 11 de dezembro de 2002.°
constante do Registro SAPIEnS n°

-00230001756-A, constatou-se que a Mantenedora comprovou sua

^ parafiscal,encarregada
conforme exigência
do do
artigo
do Decreto n°a
j.86U/_001.^ A Coordenação
da análise
PDl20recomendou

aprovaçao do Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de

Ciências Tecnológicas e Sociais, tendo em vista sua adequação às exigências

Cia iegislação e aos critérios de coerência e factibiiidade.

Para avaliar as condições iniciais existentes para autorização do
curso em tela, esta Secretaria designou Comissão Verificadora, iniciaímente

pelo Despacho DEPES n° 129/2003, constituída pelos professores Sylvia
Mana Machado Vendrammi, da Universidade Federal de Viçosa, e .José Luís
Bo zan, da Universidade do Vale do Rio Sinos. Ante a impossibilidade de
reahzaçao dos trabalhos no prazo então determinado, foi designada a mesma

Comissão conforme Despacho DEPES n°s 249/2003, que, desta feita, realizou

seus trabalhos no período de 8 a IO de julho de 2003.
Rei 20023001756Sapien.s

Conforme se obsena mediante análise do registro SAPlEnS em
referência, a Comissão apresentou relatório conclusi\'o de seus trabalhos, lendo

o mesmo sido inserido no sistema SAPIEnS pelo usuário \'ER]F1CAÇÀ041.

em JO de julho de 2003. Posteriormente, em atenção ao requerido pela
Prolessora Silvia Machado \endramini. em expediente datado de 30 de
outubro de 2003. no\-a versão do relatório de a\ aliaçâo foi inserida no Resistro
SAPIEnS. pelo usuário Orlando Pilati. em 04 de novembro de 2003.

Cumpre esclarecer que para a elaboração do presente relatório,
esta Secretaria pautou-se nas informações constantes da última versão do

relatório de axaliação. Neste documento, constata-se que os especialistas
recomendaram a autorização do curso de Direito, com 80 (oitenta) \-aíias
semestrais, perfazendo 160 (cento e sessenta) vagas anuais, em turmas de 40
alunos, no turno diurno.

Em cumprimento á legislação vigente, o pleito foi submetido à

consideração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Registro SAPIEnS n° 20031003020. Em despacho datado de 14 de outubro de
2003. o Presidente da Comissão de Ensino Jurídico daquela Ordem
manifestou-se desfavorável á abertura do curso em tela.
U-MÉRITO

A análise do Plano de Desenvolvimento Institucional, do

projeto de curso e do regimento permitiu á Comissão concluir que a Faculdade
de Ciências Tecnológicas e Sociais atende a todos os aspectos essenciais e a
quase totalidade dos aspectos . complemeníares da dimensão '^Contexto

Institucional . Conforme registrou a Comissão, a Instituição demonstra
mteresse primordial pela região onde se encontra e com esta idéia busca a

inserção de um profissional com perfil empreendedor. Para o alcance destes

objetivos, a Comissão ressaltou que a Instituição tem buscado parcerias com

instituições diversas, tais como o SEBRAE, IBPTI, Centro de Tecnologia da
Universidade Federal da Paraíba e Insight - Desenvolvimento Empresarial.
Também^ informou que à época da verificação a Instituição estava em
negociação com a empresa EDUCO, de Moçambique, com a Universidade
Federal de Viçosa e com a EMBRAPA com vistas a fúturos convênios.
Foi possível a Comissão constatar que a Instituição tem

efetivas condições de manutenção e de funcionamento de seus órgãos e
funções previstos no organograma, assim como tem adotado providências,
como a aquisição de terreno para a expansão física, de forma a implementar o

plano de desenvolvimento aprovado.Também registrou a Comissão, que a

Instituição implantou em 2002 programa permanente de avaliação, nos moldes
do PAIUB. o qual conta com a participação de todos os segmentos da
acadêmicos.

A Comissão informou que para a atualização e qualificação do

corpo docente a Instituição prevê a realização de seminários, palestras.
Rei 200230017.'56Sapiens

^

'^\o}ksbops simpósios, assim como o esiabelecimemo de con\-ênios de
cooperação técnica com outras instituições para cursos de pós-graduação Iciío

.^nsiL pre\-istos em seu "Plano de Qualificação Continuada do Corpo
Docente . a partir do 2*^ ano de funcionamento.

T - os aspectos
da dimensão
"Contexto
Instituc^onal^"
a í^entre
Comissão
consideroucomplementares
não atendido apenas
"Mecanismos
de
avaliação dos programas de apoio".

Comissão obser\'ou que. em relação aos cursos já em
luncionamento.^ o controle acadêmico é adequado e o quadro de pessoal

teçnico-admmsitrativo é suficiente para o tamanho atual da Instituição.
Também obser\-ou que com vistas ao apoio discente, a Instituição conta com
assessorias acadêmicas, núcleo de atendimento ao discente, núcleo de
monitoria, núcleo de ciência e tecnologia, núcleo de reconhecimento de cursos
e núcleo de simulados e nivelamento. Entretanto, apesar da existência destes
núcleos, as condições verificadas não foram suficientes para considerar
atendido,o aspecto complementar''Mecanismos de nivelamento".-

.

De acordo com a Comissão, foi indicado para a coordenação

do curso o Professor Manoel Moacir Costa Macedo, bacharel em Direito, com
mestrado em Ciências Sociais e doutorado em Sociologia cursado na

Inglaterra,^ que deverá atuar em regime de tempo integral. Conforme registrado
no relatório, todos os aspectos estabelecidos para a análise da pertinência do

coordenador do curso foram considerados atendidos.

A Comissão considerou satisfatoriamente atendidos todos, os

aspectos essenciais e complementares estabelecidos para a análise do projeto

pedagógico. A avaliação apresentada indicou que a proposta, ao considerar
.todo o arcabouço legal e teórico disponível para sua elaboração, permitiu a
montagem d^e uma estrumra curricular que demonstra compreensão acerca das

trarisformações e dos debates que se fazem presentes na .. doutrina jurídicopolítico atual, no âmbito do constitucionalismo, nas relações entre público e
privado e sua superação, etc.". Também destacou como aspectos positivos;
- a reflexão coerente quanto ao ensino jurídico e aos métodos e
mstrumentos de aprendizagem praticados;
- a estrutura cumcular, que contempla os conteúdos mínimos
propostos;

- a adequação das ementas e bibliografia;

- a complemeníariedade da estrutura curricular, os objetivos do
curso e o perfil do profissional a ser formado;

^ ^

Ao finalizar seu relato a propósito da organização didático-

pedagogica, a Comissão registrou a seguinte análise:

No contexto geral, pode-se dizer que o presente PPP reflete adequadamente
aquilo que vem se propondo em termos de ensino jurídico no País.

apresentando, ainda, alguns aspectos inusitados e peculiares, o que poderá„d^
Rei 2002.^001756SapÍens

'

acordo com a prática de implementação adotada, produzir uma identidade

peculiar a lES. viabilizando-a em um contexto de árdua concorrência, o que
exiuira uma política institucional dc viabilÍ2:açào das condições necessárias e

sufíciente.s ^ para laL bem como uma prática aüminÍ5trati\'a compatível
comprometida com a realização do projeto ora analisado.

Em que pese a análise francamente favorável, a Comissão

indicou alguns pontos do projeto que merecem atenção especial por parte da
Instituição, como:

- 3 flexibilização, pois a forma como se apresenta na proposta
deixa pouca margem de alternativas ao aluno para satisfação de seus interesses:
.

" estratégias de interedisciplinariedade para que alcancem os

objetivos do projeto;

^

- as atividades complementares, cuja concretização necessitará

da promoção de eventos nos moldes propostos pela Instituição, e que,
juntamente com o estágio supervisionado necessitará da celebração de
convênios para realização;

- o TCC que, para sua consecução adequada, necessitará do

desenvolvimento da prática de pesquisa junto ao corpo discente desde o início
do curso e do devido acompanhamento.

^
Para a atuação no primeiro ano de funcionamento do curso, a
Comissão constatou a indicação de 8 (oito) professores. De acordo com as

entrevistas e os cumculos analisados, todos possuem formação adequada assim
como ampla experiência acadêmica e profissional Conforme constam dos

termos de compromisso, quatro professores atuaram em tempo integral e
quatro em tempo parcial.

As instalações físicas disponibilizadas para o curso foram

consideradas satisfatórias no que diz respeito à dimensão das salas, acústica,
iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem, e suficientes para abrigar o
curso. Conforme registrou a Comissão, este prédio abriga os demais cursos da

Instituição no período noturno e estará completamente à disposição do curso de
Direito no período diurno. Suas condições de conservação, assim como as
adaptações para utilização por portadores de necessidades especiais foram
consideradas adequadas.

Para as atividades do curso, conforme observou a Comissão,

estarão à disposição dois laboratórios de informática e equipamentos
audiovisuais e multimídia.

A biblioteca disponibilizada para o curso, que também serve
aos demais cursos da Instituição, é administrada por uma bibliotecária e duas
assistentes. De forma a atender o curso de Direito, a biblioteca funcionará de
8:00 às 22:00 horas, de segunda a sexta-feira, e de 9:00 às 13:00 horas aos

sabados. A Comissão registrou as seguintes observações a propósito rda
biblioteca:
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Existem três salas para trabalho em yrupo e 10 mesas com 4 cadeiras. Nào

existem hoxes inQÍ\-ÍGuais. O acerv(> devidamente tombado e etiqueiadc>. está
de acordo com as ementas, principalmente a bibliocrafia prevista para os dois
primeiros períodos. A iluminação c muito boa. os mÒN eis adequados, mas uma
linica entrada (porta comum). Existe área para expansão do espaço físico, mas
nào há sistema anii-furto nem condições especiais de preservação do acervo.
Nào existem áreas específicas para professores e alunos e foram observados 12
computadores à disposição dos usuários. O acesso é livre, mas não há

possibilidade de aces.so. por exemplo, de cadeira de rodas: o espaço entre as
estantes é pequeno. Não está ainda implantado o sistema de acesso remoto por
professores e alunos e nào existe condição de acesso para deficientes visuais,
por exemplo."

Em relação à biblioteca, a Comissão apenas recomendou

atenção com vistas à complementação da bibliografia sugerida no projeto,
assim como um reforço no conjunto de obras clássicas e estrangeiras.

Ao finalizar seu relatório, a Comissão emitiu manifestação

favorável á autorização do curso e apresentou as seguintes recomendações para
implementação do projeto:

- especial atenção à política de pessoal, em particular docente,
sobretudo relacionada às estratégias de desenvolvimento na carreira;
- promover melhorias na infra-estrutura de apoio aos docentes,

conceber estratégias de nivelamento para os discentes, estabelecer política

institucional que viabilize as posturas e propostas contidas no projeto, em
especial instituir o atendimento extra-classe;
- pautar a política de contratação de docentes pelo mérito
profissional;

- especial atenção e valorização à biblioteca, considerando não

apenas os títulos mas a pertinência da obra com o projeto e sua suficiência em
relação aos usuários.

Tendo em vista que a Comissão nào apresentou a matriz
curricular recomendada acompanham este relatório os anexos:
A - Síntese das informações do processo e do relatório da
Comissão Verifícadora; B - Corpo docente.

m-CONCLUSÃO

Encaminhe-se o presente processo à Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, acompanhado do relatório da
Comissão de Verificação, que recomendou a autorização para funcionamento
do curso de Direito, bacharelado, com 180(cento e oitenta) vagas totais anuais,

no turno diumo, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Tecnológ^^^^
Rei 20023001756Sapiens

í-

Sociais, na Quadra 05. rua 312. n" 10/12. Região Administrativa XX. Águas
Claras. Distrito Federal.

Tendo em vista a recomendação da Comissão de Avaliação do
PDl. recomenda-se também, a aprovação do Plano de Desenvolvimento

Institucional da Faculdade de Ciências Tecnológicas e Sociais, pelo prazo de
cinco anos.

À consideração superior.
Brasília, 28 de novembro de 2003.

SUSANA REGINA SALUM RANGEL
Coordenadora Geral de Supenâsào do Ensino Superior
MEC/SESu/DESUP
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ANEXO B

Distribuição das Atividades Docentes
NOMES íTíTU-

jLAÇÃO

í DISCI
PLINA

iERMO

iCIA

DE

'TEMPO

DE

RT

Manoel

Doutor

em*So-ciolo-gia. Da Pesqui.

1 Metod.

Sim

IS

i

SO

'

- Sim

DADES

Macedo

EXP.

PU- lOB-

PROFISSI-

CA- iVA-

NAL

i 5anos

TI

História
Geral do

Costa

[OUTRAS
1 ATIVI

COMPROM ; MAGISTÉRIO

Moacir
da

ÍADEREN

BLI- ÍSER.

ÇÃO j CÃO

Coordena 26 a.

Diplo

dor do

ma re

Curso.

vali

dado.
Ok.

est. do

Direito
Damião

Cosme
da Silva

Mestre
em Ciênc.
Sociais
e Hum

Filoso

j Sim

Grad. em Fi- .

Epíste-

loso-

moiogia

fia

José de

Dout.

Lima

em So

gia aplic.

cíolo-gia.

ao Direi

Grad.
Ciênc.
Polít.

to.

Sérgio

Dou-tor em

Portu-guês

Waldec

Letras

28 anos

TP

f

i

Epistemo
logia.

Jurídica
Sociolo

Soares

Sim

fia e

I
1
i

Prof.
Univ.
Brasília.

28 a.

Prof. Uni

5 a.

Diplo
ma

Ok.

i

!
I
i

Sim

Sim

5 anos.

TI

2 li

Diplo

versidade

vros

ma.

Católica
de Brasí

2 arti Ok.
gos.

lia.
Sim

Sim

30 anos

TP

Prof. Uni

30 a.

Diplo

versidade
Brasília

k
de

ma.

Ok.

Carva
lho

Murilo

Mestre

Francis

em E-cono-mia.

co Barel

Econo
mia Po

Sim

j Sim.

DIEESE

?

lítica.

1

Diplo
ma.

Ok.

f

Rodrigo

Dout.

Ciência

Freire

em So

Política.

de Car

ciolo-gia.

valho e

Mestre em Cíê

Silva.

cia Po
lítica.

Niura

Mestre
em Direito

Bettim

Sim

reito.

reto.

Sim.

?

TP

5 a.

Teoria

Sim.

iSim.

4 anos.

TI

Geral

Introdu-ção
e Te-oria
Ge-ral da
Constitui
Cão.

Prof=
lESB

Diplo

tigos

ma.

15 a.

Di

ploma

í

"

OK.

1

Sim.

jSIm.
1
i
i

J

4 anos.

TI

Prof.
FACH

19 a.

?

Di

ploma

ALFA

reva

Cedido

lidado

ao

Ok.

Senado
Federal.
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5 Ar

1997 Ok.

do Direi
to 1.

Marcelo Dou
de Bar- tor em Di
ros Bar

TP

Arti
go-

Ia.

Silva

6 anos

ANEXO A

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES DO PROCESvSO E DO REEATÓRIO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO
A.l - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Registro SAPIENS n''; 20023001756
Processo SlOOC n": 23000.018726/2002-74

Instituição: Faculdade de Ciências Tecnológicas e Sociais

Endereço; Quadra 05, rua 312, n" 10/12, Região Administrativa XX, Águas Claras/DF
Curso

Mantenedora

Total

Turno(s) de

Regime de

Carga

Icmpo

Vagas

Funcionamento

Matrícula

I lorária

Mínimo

lotai

dc IC*

Anuais

Direito,

Instituto de Ensino Superior

bacharelado

Social e Tecnológico

wms'—Diui

• Integralizaçâo curricular
** A Comissão não anexou ao relatório a estrutura curricular recomendada.
A.2 - CORPO DOCENTE

Titulação

QUALIFICAÇÃO
Área de conhecimento

—

