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I-RELATÓRIO

O Centro Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos solicitou em setembro de
1998, o credenciamento do Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná, por
transformação das Faculdades Integradas de Palmas, que foram credenciadas em fevereiro de
2001 (Portaria MEC 285/2001). Uma Comissão de Credenciamento foi enviada em fevereiro
de 1999, que apresentou parecer favorável à criação do Centro.
A SESu/MEC analisou os dados constantes do processo, através do Relatório

SESu/COSUP 927/2001, que passa a ser parte integrante deste parecer. Nele são analisados os

aspectos legais, a situação dos cursos de graduação e pós-graduação, as instalações físicas
(laboratórios e bibliotecas), a extensão, a pesquisa, o PDI e outros assuntos. A conclusão do
Relatório é contrária ao credenciamento pleiteado, baseada no baixo desempenho dos cursos

de graduação no ENC, nas incontáveis recomendações de especialistas aos cursos de
graduação avaliados nos últimos 3 anos, à existência de cursos de "Recuperação em caráter
intensivo", de natureza à época não esclarecida. Esta última questão foi tratada através da
Diligência CNE/CES 114/2001.

Nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2002, uma Comissão deste Conselho, constituída

por este Relator e pela Conselheira Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, fez uma visita à
Instituição, quando teve a oportunidade de conhecer as instalações físicas e conversar com
vários dirigentes e professores, daí decorrendo uma série de observações;
1. Quanto aos cursos de graduação

Dos 17 cursos oferecidos, os resultados das condições de oferta mostram que 01 tem

conceito A,9 tem conceito B e 7 tem conceito C. O exame dos relatórios das comissões de

especialistas ressalta o fato de que as condições físicas são bem avaliadas, mas que
encontram-se vários problemas em relação ao projeto pedagógico, ao corpo docente e à

coordenação dos cursos. Assim, por exemplo, o úmco curso que obteve o conceito A o de
Ciências Políticas e Sociais, não tem um único doutor, o coordenador não tem produção

acadêmica e somente dois professores estão em tempo integral. O coordenador do curso de
Filosofia é um dentista e não tem produção acadêmica na área do curso,ainda que seja

graduado também em Filosofia. A atual coordenadora do curso de Economia tem fraca
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formação acadêmica. O curso de Pedagogia também não tem um único doutor. Em Educação
Física o conceito é B, mas o corpo docente é C. Em nossa avaliação, um total de 6
coordenadores deveriam ser substituídos por não apresentarem liderança acadêmica para
coordenarem um curso.

Entre as várias reformulações sugeridas pelas Comissões e outras que vêm se
mostrando necessárias, destacam-se:

- a criação do Instituto Superior de Educação para abrigar as licenciaturas;
- transformar em licenciaturas específicas (e não mais de Ciências) as antigas
habilitações em Matemática, Biologia e Química;
- redimensionar o número de vagas oferecidas e numero de entradas anuais em virtude
da decrescente demanda, com é o caso do curso de Economia, com 6 candidatos em
2002 e o de Filosofia, com 7 candidatos;

- a possibilidade de que alguns cursos tenham que ser desativados.
As notas obtidas no ENC em 2001,2000 e 1999 foram as seguintes:
Letras: E,D,C

Pedagogia: C
Administração: C, C,B
Biologia: D,B
Economia: D,C,C
Física: C

Matemática: D,C,B

Química: D,C

Estes conceitos atendem os requisitos mínimos constantes do Parecer CNE/CES

1.366/2001, mas apresentam um desempenho modesto, principalmente no último ano, com 4
D,3C e 1 E. Ao longo do tempo, nenhum dos cursos recebeu o conceito "A".
2. Quanto aos cursos de Pós-Graduação stricto sensu

Atualmente, a Instituição tem dois cursos de pós-graduação stricto sensu: o de
mestrado em Ciências Sociais Aplicadas e o mestrado em Educação. Ambos estão sem o
credenciamento da CAPES e por esta razão deixaram de receber novos alunos. No entanto, a

Instituição esta se esforçando na contratação de professores titulados e criando novas linhas
de pesquisa, ao mesmo tempo em que procuram credenciar-se junto à CAPES. A constituição
deste núcleo de pós-graduação poderá no futuro, quando de sua consolidação, exercer uma
influência benéfica nos cursos de graduação. Atualmente os professores destas duas áreas têm
pouca presença na graduação.
3. Quanto aos cursos de pós-graduação lato sensu.
São dezenas de cursos oferecidos anualmente, principalmente na área da Educação.

Estes cursos parecem ter sucesso, embora nao haja uma avaliaçao sistemática dos mesmos.
4. O PDI da Instituição avalia que a maior parte de seus cursos de graduação está com

problemas de demanda. Para as 1.760 vagas existentes em 2002 somente se apresentar^
1.080 candidatos, gerando baixíssima demanda em alguns cursos como Matemática, Ciências
Políticas e Sociais, Filosofia, Português, Economia e Espanhol. Agrega-se a este fato, a
existência de evasão durante os cursos o que vêm gerando turmas com poucos alunos nos
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semestres finais dos cursos. Ainda assim, o PDI prevê uma expansão de mais 8 cursos de

graduação no período 1999-2002, mas que de fato não se concretizou. A principal explicação
para esta situação é a abertura de novos cursos de graduação nas cidades vizinhas que antes
enviavam seus alunos para Palmas. Desta maneira, pode-se prever importantes rearranjos na

grade de oferta de vagas, introdução de entradas anuais e regimes anuais, fusão ou eliminação
de alguns cursos, etc. Esta não é uma situação típica de Palmas, mas de vánas instituições de
ensino superior, que se deJfrontam com uma oferta crescente de vagas e uma demanda global
que ao que tudo indica,já começa a se estabilizar.

5. A recuperação em caráter intensivo não se constitui numa opção para o alimo em
relação às atividades normais, sendo uma verdadeira recuperação em caráter intensivo para
quem foi reprovado ou teve freqüência insuficiente

6. Existem portanto reformulações e rearranjos a serem feitos tais como a criação do
Instituto Superior de Educação, a criação de várias licenciaturas, a necessidade de substituir
alguns coordenadores de curso, de consolidar os dois mestrados e lidar com as questões
advindas da diminuição da demanda.

7. Finalmente deve-se observar que o trabalho sério e bem direcionado que vem sendo

levado a efeito pela Instituição e a boa qualidade de suas instalações (bibliotecas, inclusive)
são fatores importantes num futuro credenciamento como Centro Universitário.
II- VOTO DO RELATOR

Considerando que as Faculdades Integradas de Palmas foram recentemente

credenciadas (fevereiro de 2001), que elas não se destacam ao menos em algumas áreas pela
excelência do ensino, o voto desfavorável da SESu e que ainda existem várias reformulações
a serem feitas somos de parecer desfavorável ao seu credenciamento como Centro
Universitário..

Brasília-DF,4 de setembro 2002.

Conselheiro Jacques Sehwartzman-Relator.

m -DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por imanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 4 de setembro

1 fl.
Conselheiro Arthur Roquete de

ac

002

Presidei te

Conselheiro Lauro Ribas Zimmer- Vice-Presidente
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Interessada

CENTRO PASTORAL,EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL "DOM

CNPJ

79.541.587/0001-04

Assunto

Credenciamento do Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do

CARLOS"

Paraná, por transformação das Faculdades Integradas de Palmas,
com sede na cidade de Palmas, no Estado do Paraná.
I - fflSTORICO

O Centro Pastoral, Educacional e Assistencial "Dom Carlos", com
base no Decreto n° 2.306/97 e na Portaria Ministerial n° 639/97, solicitou a este

Ministério, em 21 de setembro de 1998, o credenciamento do Centro Universitário
Diocesano do Sudoeste do Paraná, por transformação da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Palmas e das Faculdades Reunidas de Administração,
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas, com sede na cidade de
Palmas, no Estado do Paraná.
Conforme Portaria MEC n° 285, de 15 de fevereiro de 2001, foi

aprovado o credenciamento das Faculdades Integradas de Palmas, por
transformação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas e das
Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas de Palmas, com base no Parecer CNE/CES n° 46/2001.

\

Com a finalidade de constatar a exatidão das informações prestadas
e verificar as atuais condições de funcionamento das Faculdades, com vistas ao

credenciamento pleiteado, a SESu/MEC designou Comissão de Credenciamento,
Portaria n° 100/99, publicada no DOU de 4 de fevereiro de 1999, constituída pelos

professores Ruy Carlos de Camargo Vieira, da Universidade de São Paulo, Nadja
Maria Valverde Viana, da Universidade Federal da Bahia, e pela Técnica em
Assuntos Educacionais, Marilene Lourenço, do Ministério da,Educação. Os
trabalhos de verificação ocorreram no período de 17 a 19 de fevereiro de 1999.
A Comissão de Credenciamento apresentou relatório favorável ao
credenciamento do Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná, desde

que fossem adquiridos, pela Instituição, microcomputadores em número suficiente
para seus cursos. Em expediente datado de 2 de junho de 1999, o Presidente da
Comissão de Credenciamento esclareceu a esta Secretaria que a Instituição havia
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adotado as providências necessárias, estando, portanto, atendidas as coâáiçO^ií^
indicadas.

Cabe, ainda, informar que tramita neste Ministério o Documento

protocolizado sob o n° 017332/2000-31, solicitando informações sobre o corpo
docente que constou dos processos de novos cursos solicitados pelo Centro
Pastoral Educacional e Assistencial Dom Carlos, no período de mai-ço de 90 a
dezembro de 97, a fim de instruir os autos n° 259/98 de Ação de Rescisão de

Contrato, com Perdas e Danos, que tramita na Vara Cível da Comarca de
Palmas/PR, em que é requerente o Centro Pastoral Educacional e Assistencial
Dom Carlos e requerida Rita Cássia Menegatti Domelles.
II - MÉRITO
Com base nos dados constantes do processo e, em especial, do
relatório da Comissão de Credenciamento, esta Secretaria, nos termos do artigo 9°
da Portaria Ministerial n° 639/97 e do artigo 3° da Portaria Ministerial n" 2.041/97,

apresenta, nas informações que se seguem, subsídios para a análise da Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação

1. PRÉ-CONDIÇÕES EXISTENTES PARA A TRANSFORMAÇÃO
PLEITEADA

Da Mantenedora

O Centro Pastoral, Educacional e Assistencial "Dom Carlos"

constitui pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na
cidade de Palmas, e seu estatuto foi registrado, em 11 de agosto de 1967, sob o n°
11, às fls. 168/174, do Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e de
Pessoas Jurídicas da Comarca de Palmas, no Estado do Paraná.
A Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Palmas foi

autorizada a funcionar pelo Decreto n° 63.583, de 1° de novembro de 1968, com
base no Parecer CFE n° 568/68, com os cursos de História, Filosofia, Pedagogia e
Letras.

As Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e
Ciências Econômicas de Palmas foram criadas pela Lei Municipal n° 654/79 e

autorizadas pelo Decreto n° 84.784/80, com base no Parecer n° 231/99, do
CEE/PR. Pela Emenda n° 2 à Lei Orgânica Municipal, de 8 de junho de 1998, as

Faculdades passaram a ser mantidas pelo Centro Pastoral, Educacional e
Assistencial "Dom Carlos". A transferência de mantenedora das Faculdades

Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas

para o Centro Pastoral, Educacional e Assistencial "Dom Carlos" foi convalidada
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pela Portaria MEC n° 889, de 23 de junho de 2000, com base

no
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CES/CNE n° 496/2000, de 6 de junho de 2000.
Conforme Portaria MEC n® 285, de 15 de fevereiro de 2001, foi

aprovado o credenciamento das Faculdades Integradas de Palmas, por
transformação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas e das
Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas de Palmas, com base no Parecer CNE/CES 46/2001.
Os cursos de Filosofia, Pedagogia, História e Letras, ministrados

pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas, foram autorizados em
1968 e, a partir dessa data, vêm sendo oferecidos de forma ininterrupta.
A Instituição apresentou demonstrativo de sua capacidade
econômico-financeira, através de balanços patrimoniais e demonstrações de
receitas e despesas, tendo por base o último triênio de 1995/1997. O conjunto de

bens que forma o patrimônio da Mantenedora estava avaliado, em dezembro de
1997, em R$ 25.389.297,00, conforme quadro referente ao valor dos bens imóveis.

A regularidade da situação

fiscal e parafiscal foi comprovada, conforme

documentos constantes do processo. A Comissão considerou que os aspectos

referentes à capacidade patrimonial e econômico-financeira da Mantenedora,
trazidos à análise, demonstram vigor e solidez.

Da Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de Palmas e das Faculdades
Pennidas dfí Administração. Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de
Palmas, atualmente Faculdades Integradas de Palmas.

A Comissão de Credenciamento constatou, à época da visita, que

10 cursos de graduação eram reconhecidos e 6 autorizados, do que resulta que os
cursos criados, há três anos ou mais, estão reconhecidos, atendendo aos critérios
estabelecidos. Não há registro de pedido de reconhecimento negado nos últimos
cinco anos.

Para instruir o presente processo, foram avaliados, com vistas à

renovação de reconhecimento, os cursos de Filosofia e História, com os conceitos

globais "CB" e "CR", respectivamente, ministrados pela Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Palmas.

Foram também avaliados os seguintes cursos, ministrados pelas
Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas de Palmas;
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Cursos avaliados

Corpo Docente

Projeto Pedagógico

Instalações

CR

CR

CB

Cl

CR

CB

Ciências Contábeis
Administração
Ciências Econômicas

Conc^Ô^gx

Ciências

Hab. Biologia

c*

Hab. Química

c*

Hab. Matemática
B

Educação Física

Obs. Renovação de reconhecimento condicionada ao atendimento, no prazo de 12 meses, das.
recomendações das Comissões de Avaliação.

Em verificação realizada nos dias 8 e 9 de março de 2001, a
Comissão designada para avaliar o atendimento às recomendações apresentadas

para as habilitações Biologia e Química, considerou cumpridas as exigências. Na
ocasião, procedeu a avaliação da habilitação Matemática, incluída no Parecer
favorável à renovação de reconhecimento.

O corpo docente é constituído por doutores, mestres, especialistas e

graduados. O percentual de doutores e mestres é de 27%, os especialistas
constituem 62% e os graduados atingem 11%. A Instituição possui 19,4% de

professores contratados em regime de tempo integral e 32,4% em tempo contínuo.
Dos docentes titulados, 45% estão contratados em regime de tempo integral e 43%

no regime de tempo contínuo. A Comissão de Credenciamento considerou que os
pré-requisitos relativos ao corpo docente foram atendidos. Não há informação
específica sobre o nútaero de professores, da própria Instituição, envolvidos em
cursos de especialização, que vêm sendo oferecidos de longa data.
O curso de Pedagogia foi avaliado, sem atribuição de conceito,,por
ocasião da verificação com vistas à autorização da habilitação Magistério das
Séries Iniciais do Ensino Fundamental, autorizada pela Portaria MEC n° 802, de

27 de julho de 1998, com base no Parecer CNE/CES n° 458/98. O referido curso,
com a habilitação Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental foi
submetido à avaliação, com vistas ao seu reconhecimento, tendo obtido o conceito
global"CB".
Do Centro Universitário

A Comissão de Credenciamento, ao analisar o Estatuto e o

Regimento elaborados para o Centro Universitário, propôs reformulações, com o
objetivo de garantir a autonomia acadêmica do Centro, com relação à
Mantenedora, a caracterização dos processos de escolha dos docentes para a

administração acadêmica e maior flexibilidade de funcionamento. Concedeu à
Instituição o prazo de 15 dias, para atendimento da recomendação. As novas
propostas foram encaminhadas à Comissão de Credenciamento e integram o
Anexo 15 do relatório.
Ed94S2

o
Cn

A Instituição apresentou Plano de Desenvolvimento Instituci
As atividades de extensão estão contempladas no PDL
Existe projeto de avaliação institucional, descrito no Projeto de
criação do Centro Universitário, em volume anexado ao presente processo.
2. ENSINO

2.1 CURSOS DE GRADUAÇÃO
A Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Palmas ministra sete

cursos de graduação, relacionados a seguir:
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE PALMAS
Vagas

Turno de

Reconhecimento

anuais

fimcionamento

Dec.

Dec.

60

63.583/68

72.452/73

Atos de

Autorização

Cursos

1. Filosofia, licenciatura
í\

2. Pedagogia, c/as habilitações:
a) Magistério das Matérias
Pedagógicas do Ensino Médio
b) Administração Escolar

c) Orientação Educacional
d) Supervisão EsColar

e) Magistério das Séries Iniciais

/

Dec.

63.583/68

;. Noturno

Dec. ..
. 72.452/73

Dèc.

Dec.

63.583/68

72.452/73

Dec.

Dec.

63.583/68

72.452/73

Dec.

Port.

83.472/79

249/82

120

Noturno

60

Noturno

240

Noturno

Port. MEC
.

do Ensino Fundamental

802/98

3. História, licenciatura

Dec.

Dec.

63.583/68

72.452/73

Dec.

Dec.

63.583/68

72.452/73

Dec.

Dec.

72.352/74

83.211/79

4. Letras, lie. C/as habilitações:

a)Português/Francês
b)Português/Inglês
c)Português

d)Português/Espanhol

Dec.

Port.

83.472/79

249/82

Port. MEC
374/98

5.
Secretariado
Bilingüe

Executivo

.

&

Port. MEC
218/98

6. Ciências Políticas e Sociais

WUd* V-/ 1 Cll. l'*

50

Noturno

50

Port. MEC
1.192/99

em Horticultura

Notumo

Port. MEC
792/98

7. Curso Superior de Tecnologia

100

-

Diurno

1

curso de Letras dispõe de 240 vagas e o de Pedagogia de 120 vagas totais anuais.
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Em processos específicos, a Instituição solicitou o reconheciment^"^Q/
da habilitação Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, do curs"o4
Pedagogia (processo 23000.012838/2000-50), da habilitação Português/Espanhol,
do curso de Letras (processo 23000.012832/2000-82), do curso de Secretariado
Executivo Bilingüe (processo 23000.012836/2000-61), e do curso de Ciências
Políticas e Sociais'(processo 23000.012835/2000-16), que se encontram em
tramitação nesta Secretaria
Os cursos oferecidos pelas Faculdades Reunidas de Administração,
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas estão relacionados a seguir:
FACULDADES REUNIDAS DE ADMINISTRAÇÃO,CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE PALMAS
Atos de

Autorização

Cursos

1. Administração

Dec.

84.784/80

(j''

Dec.

2. Ciências Contábeis

84.784/80

v''Cl-

?3. Ciências Econômicas

4.
Curso
Tecnologia,

í,''

Superior
de
modalidade

Dec.

Reconhecimento

Vagas

Turnos de

anuais

funcionamento

100

Notumo

100

Notumo

100

Notumo

120

Notumo

Port. MEC o
76/83 '

Port. MEC ^
76/83

Port. MEC ,

84.784/80

76/83

Dec.

Port. MEC

89.054/83

137/87

Administração Rural

5. Educação Física, licenciatura

Dec.

Port. MEC„^

89.186/83

137/87

Dec.

Port. MEC

Diumo e
100

■

Notumo

6. Ciências, com habilitações
\ '.i Y ^

em:

a) Matemática

90.884/85

b) Biologia

Dec.

c) Química
^ '^f\

7. Física, licenciatura plena

90.884/85

337/88

Dec.

Port. MEC

90.884/85

337/88

8.
O•

M

Análise

de

100

Vespertino
100

100

Dec. Estadual
3.835/97

,'0

337/88
Port. MECcí^

100

Noturno

100

Noturno

Sistemas, Dec. Estadual
3.835/97

bacharelado

A Instituição solicitou o reconhecimento do curso de Física,

licenciatura, (processo n° 23000.012833/2000-27) e do curso de Análise de
Sistemas (processo n° 23000.012839/2000), que se encontram em tramitação
nesta Secretaria. .

Dos 15 (quinze) cursos oferecidos pelas duas mantidas, 10 (dez)
estão reconhecidos e cinco (5) apenas autorizados, cujo reconhecimento já foi
solicitado pela lES.
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Os cursos avaliados pelo ENC obtiveram os seguintes resultàdojDco^^
FACULDADE DE FILOSOFIA,CIÊNCIAS E LETRAS DE PALMAS
Curso avaliado
Letras

1998

1999

2000

D

C

D

Obs. Em 1998 foram atribuídos os conceitos B/A, para titulação e jornada do corpo docente.

FACULDADES REUNIDAS DE ADMINISTRAÇÃO,CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS
ECONÔMICAS DE PALMAS
Curso avaliado
Ciências Econômicas

Administração
Ciências, hab. Matemática

1996
-

D
-

1997
-

D
-

1999

2000

C

C

D

B

C

D

B

C

1998
-

Obs. Em 1997 e em 1998, foram atribuídos os conceitos E/B e B/A, para titulação e Jornada do corpo docente, para
o curso de Administração. Os cursos de Letras e a habilitação Matemática do curso de Ciências obtiveram, em 1998,
os conceitos A/A nesses itens.

A Comissão de Credenciamento informou que os conceitos "D"

foram justificados pelas Instituições como decorrentes da falta de interesse dos
alunos em responderem às questões das provas, ressaltando o desempenho relativo
à titulação e jornada de trabalho dos docentes, no ENC/98.
Foram avaliados em 1999, para fins de renovação de
reconhecimento, os cursos de Filosofia e História, ministrados pela Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de Palmas, e os cursos de Admmistração, Ciências

Contábeis, Ciências Econômicas e o de Ciências, habilitações Matemática,

Biologia e Química, d^ Faculdades Reunidas de Administração, Ciências
Contábeis e Ciências Econômiças,._de_,Palmas. Os resultados apresentados

encontram-se éStêm èspeçífíç^^

presente relatorítç^v

A evolução do alunãdõ~^hcõntra-se representada no quadro a
seguir;
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FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE PALMASc^^
Inscritos no

Matrícula

Alimos

processo

geral/99

diplomados-

Vagas

Cursos

seletivo/99
1. Filosofia

Q

V

1998

60

52

125

02

40

87

296

100

2. Pedagogia

- Magistério das Matérias Pedagógicas do
Ensino Médio

- Magistério das Séries Iniciais do Ensino
Fundamental

40

95

40

3. História

60

146

211

47

240

324

606

91

50

40

88

50

26

37

-

-

540

770

4. Letras

5. Secretário Executivo Bilingüe
6. Ciências Políticas e Sociais

7. Curso Superior de Tecnologia em

-

-

—

Horticultura*
TOTAIS

240

1.403

Obs. Curso não implantado à época da visita da Comissão de Credenciamento

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS ELETRAS DE PALMAS
Alunos

Número de

Relação

matriculados

Professores

Aluno/docente

125

14

9

2. Pedagogia

336

22

15

3. História

211

16

13

4. Letras

606

25

24

88

10

9

37

5

7

Cursos
.

1. Filosofia

'

5. Secretariado Executivo Bilingüe
6. Ciências Políticas e Sociais

■

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas oferecia, à

época da visita da Comissão de Credenciamento, o total de 540 vagas anuais para
todos os seus cursos. No processo seletivo de 1999, a relação candidatos/vaga foi
de 1,4. O total de matriculados foi de 1.403 alunos, distribuídos pelos diversos
cursos. A Comissão considerou que, ao contrário do que ocorre de maneira geral, a
demanda pelas licenciaturas é razoável. A relação aluno/docente varia entre 7 e 24

para os diversos cursos oferecidos pela Faculdade, que se inserem na área de
Ciências Humanas e Sociais, satisfazendo, portanto, as exigências estabelecidas.
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FACULDADES REUNIDAS DE ADMINISTRAÇÃO,CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIENC
ECONÔMICAS DE PALMAS
Vagas
CURSOS

1998

Matricula geral

Inscritos
199

1998

199

1998

ôcoC

Diplomados

1999

1998

9

9

1°

1°

2°

1°

2°

1°

1°

2°

1°

1°

2°

1. Administração

75

75

75

154

86

183 484 471

482

39

43

2. Ciências Contábeis

75

75

75

91

57

95

441

03

33

03

07

422 439

3. Ciências Econômicas

75

75

75

68

48

56

174

171

178

4. Curso Superior de
Tecnologia, modalidade

60

60

60

58

29

59

225

190

209

60

60

60

295

212 259 462 449

454

50

50

50

90

89

91

279

295

308

30

25

93

281

290

294

20

22

239 256

251

09

27

11

Adm. Rural

5.

Educação

Física,

52

47

licenciatura

6.Ciências,com habilitações
a) Matemática
b) Biologia
c) Química
7. Física, licenciatura plena
8. Análise de Sistemas,

50

50

50

80

94

50

50

50

69

69

98

50

50

50

81

52

43

50

92

134

50

50

50

187

41

86

50

73

112

595

595

595

1173

777

-

•.

-

-

156

215

bacharelado
TOTAIS

1063 2666 2726

2863

FACULDADES REUNIDAS DE ADMINISTRAÇÃO,CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS
ECONÔMICAS DE PALMAS
Alunos

Número de

Relação

matriculados/99

Professores/99

Alimo/doc.

1. Administração

482

27

18

2. Ciências Contábeis

441

31

14

3. Ciências Econômicas

178

25

7

209

26

8

454

31

15

308

27

11

294

31

9

251

27

9

134

13

10

112

11

10

Cursos

4.

Curso

Superior

de

Tecnologia,

modalidade Administração Rural
5. Educação Física, licenciatura
6. Ciências, com habilitações em:
a) Matemática
b)Biologia
c) Química
7. Física, licenciatura plena
8. Análise de Sistemas, bacharelado

As Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e
Ciências Econômicas de Palmas oferecem anualmente 1.190 vagas, 595 por

semestre, para todos os seus cursos. No primeiro processo seletivo de 1999, o
número de inscritos foi de 1.603 candidatos, com relação candidatos/vaga igual a
Ed9452
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1,8. O total de alunos matriculados no primeiro semestre de 1999 foi dé,
alunos.

Em ambas as Instituições, o número máximo de alunos por turma é
de 75, em aulas teóricas, e 30 nas aulas práticas.
Conforme consta do relatório, como elemento de apoio à

preparação do alunado, está sendo planejada a criação da Empresa Júnior, para os
alunos do curso de Administração, a exemplo do que ocorre no Curso de Ciências

Contábeis, que já conta com Escritório Modelo. A prática profissional é
desenvolvida normalmente nas licenciaturas, sendo ainda incipiente nos demais

cursos. O estágio supervisionado obrigatório dos cursos de licenciatura propicia a

prestação de serviços à comunidade externa, em cumprimento à Lei n° 9.394/96.
A Comissão constatou a existência de experiências inovadoras
realizadas no âmbito do curso de Pedagogia, integrantes do "Projeto Armário-

Biblioteca" e "Projeto Capacitação de Alfabetizadores" e ressaltou a importância
da introdução de novas propostas de inovação curricular, de estratégias e de
métodos de ensino.

As Instituições divulgam seus cursos pelos Catálogos, que contêm

informações essenciais para os alunos. E publicado, também, o Guia do
Vestibulando.

Conforme relatório, existe um esforço das Instituições para atingir

maior integração entre as atividades de ensino, extensão e pesquisa. Sob essa
perspectiva podem ser citados o projeto "Importância dos Micronutrientes na
Cultura da Maçã", buscando integrar as habilitações em Química, Biologia e o
curso de Tecnologia em Administração Rural. Para integrar as áreas.de Educação
Física e Química, é desenvolvido o projeto "Tratamento da água nos vários tipos
de piscina". Foi constatada maior integração entre os cursos de Pedagogia e de
Educação Física, através de atividades de extensão.
Consta do presente projeto a previsão de que seja implantado o
Núcleo de Avaliação, responsável pelas avaliações interna e externa, que já
contava com coordenadora designada à época da visita.

2.2 PÓS-GRAD^
As InstituiçõeMnformaram que são oferecidos os seguintes cursos
de pós-graduação stricto sensu:
- Mestrado em Educação, em Convênio com a PUC/RS;
- Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, área de concentração
em Recursos Humanos, Contabilidade e Economia;

- Mestrado em Educação, "linha de pesquisa" em Educação e
Ensino de Professores, Educação Física e Matemática.
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A Comissão de Credenciamento constatou que o curso de mestrado

em Educação, oferecido em Palmas, por força do convênio firmado com a
PUC/RS, integra o programa de mestrado daquela Universidade, que outorga os
diplomas. O curso de mestrado em Educação, com as áreas de concentração em
Educação Física e Saúde, Educação e Ensino de Professores e em Educação
Matemática iniciou-se em 1998, mas não havia ainda manifestação da CAPES, à

época da visita da Comissão de Credenciamento. Conforme documentação
apresentada à Comissão, a CAPES não recomendou o curso de mestrado em
Ciências Sociais Aplicadas.
Sobre os cursos de especialização, a Comissão esclareceu que são

oferecidos, há bastante tempo, atendendo à demanda da região. Assim, no período
de 1995 a 1998, foram ministrados 40 cursos de especialização, com duração de
360 h/a cada um, para um total de 3.400 alunos. Em 1999, estavam sendo
oferecidos oito cursos de especialização, para 502 alunos matriculados.
3. CORPO DOCENTE

O quadro atual de docentes da Instituição é composto por 151
professores, com a seguinte titulação e regime de trabalho:

Corpo Docente - Titulação
Qualificação docente

N° de docentes

Percentual

Doutores

06

4

Mestres

35

23

93

62

Graduados

T7

11

TOTAL

151

100

Especialistas

O regime de trabalho dos professores apresenta-se conforme
quadro a seguir:
Regime de Trabalho
Tempo integral
Tempo contínuo

N° de docentes

Percentual

29

19,4

49

32.4

Horistas

73

TOTAL

151

48,2
100,0

A Comissão de Credenciamento informou que, dos 29 professores

em tempo integral, 12 são mestres e um é doutor, demonstrando que 45% dos
titulados são contratados nesse regime. Dos 49 docentes contratados em tempo

contínuo, 5 são doutores e 15 são mestres, totalizando 43%. A Comissão

3^
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recomendou à Instituição que envide esforços para ampliar a dedicãç^ qÒs,
docentes com a titulação de doutor.
A Comissão verificou que se encontram em processo de
qualificação 90 docentes, dos quais 62 estão cursando mestrado e, 16, doutorado,
além de 12 professores em cursos de especialização, o que totaliza 60% do corpo
docente.

A produção intelectual dos docentes, vinculada às atividades nas
Instituições, ainda é incipiente, totalizando 19 monografias e 23 dissertações, além
de algumas participações em congressos.
4. BIBLIOTECA

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas dispõe de
uma biblioteca com 588 metros quadrados. Conta com uma bibliotecáiia, 20
auxiliares e 3 bolsistas. A biblioteca das Faculdades Reunidas de Administração,
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas possui uma área de 256

metros quadrados e conta, também,com bibliotecária.

À época da visita da Comissão de Credenciamento, encontrava-se
em construção uma nova biblioteca, no local proposto para funcionamento da sede
do Centro Universitário, com 2.000 metros quadrados. Há áreas destinadas para
sala de acervo, setor técnico, salas de estudo, setor de informática, salas especiais
para projeções, entre outras.
Existem recursos de informática para acesso e controle da

utilização do acervo disponível, bem como para pesquisa a fontes de consulta. O
sistema de catalogação é o Dewey {CDD)e o horário de funcionamento é das 8:00
às 23:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, e, aos sábados, das 8:00 às 14:00
horas.

O acervo das bibliotecas perfaz 27.776 títulos/36.948 volumes. A

distribuição do acervo bibliográfico e de periódicos correntes encontra-se
detalhada no Anexo 11, do relatório da Comissão de Credenciamento.

Há participação efetiva do corpo docente na política de atualização
e de expansão do acervo. A Comissão recomendou à lES a realização de
investimentos nessa área, de forma a tomar disponível toda a bibliografia indicada

para os diversos cursos, com número adequado de exemplares. Recomendou,
também, a adoção de medidas para a ampliação das possibilidades de acesso a

periódicos, mediante utilização do IBICT, COMUT,BIREME e PRODASEN.
A lES apresentou o Regulamento Intemo da Biblioteca, Anexo 12,
considerado satisfatório pela Comissão de Credenciamento.
De acordo com o relatório, a organização, a área física e o nível de
utilização das bibliotecas merecem destaque. A Comissão considerou que a

Ed9452

biblioteca satisfaz os mínimos requeridos para o credenciamento como
Universitário.

5.INSTALAÇÕES B LABORATÓRIOS
As Faculdades dispõem de instalações localizadas no centro da
cidade de Palmas e na periferia, em local de fácil acesso, totalizando 42.000

metros quadrados. Os edifícios abrigam salas de aula, laboratórios diversos,
instalações administrativas e dependências específicas, necessárias à oferta dos
cursos.

As salas de aula são claras, ventiladas e espaçosas e as instalações
sanitárias são bem cuidadas.

A Comissão de Credenciamento considerou que os laboratórios

destinados à habilitação Química, do curso de Ciências, são insatisfatórios. Além
disso, o número de microcomputadores disponíveis, correspondente ao índice de
um microcomputador para cada grupo de 40 alunos, é bastante pequeno. A
Comissão recomendou à lES que sejam adotadas medidas visando sanar essas
deficiências.

Em expediente de 2 de junho de 1999, o Presidente da Comissão de
Credenciamento informou à SESu que foram encaminhados pela lES os

comprovantes de aquisição de número suficiente de microcomputadores, de forma
a superar a proporção estabelecida no roteiro de avaliação para credenciamento de
Centros Universitários.

6. ATIVIDADES
INVESTIGAÇÃO E PESQUISA

DE

EXTENSÃO, PRÁTICAS

DE

As Faculdades mantêm uma Coordenação das Atividades de

Extensão e Pesquisa, regulamentada por ato decisório da Mantenedora. Na época
da visita da Comissão de Credenciamento, 21 propostas de atividades de extensão
encontravam-se em andamento. Em 1998, foram desenvolvidas 17 atividades

específicas, englobando cursos, palestras, seminários e eventos diversos, com a
participação dos alunos e da comunidade. Entre as atividades de extensão, a
Comissão de Credenciamento destacou o "Projeto para a Terceira Idade",

ressaltando que é notório o esforço das Instituições visando maior integração entre
as atividades de ensino, extensão e pesquisa.
No anexo n° 13 do relatório encontra-se relação dos projetos de

pesquisa, realizados com a participação dos acadêmicos dos cursos oferecidos pela
Instituição.
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7. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Á
íp.

A Comissão informou que as Instituições elaboraram um

^hr,
'
Ca

proj^Q?:-

avaliação institucional bastante detalhado, em fase recente de implantação,
conforme as linhas preconizadas pelo PAIUB. O Núcleo de Avaliação, em
implantação, responsável pelas avaliações interna e externa, já contava com
coordenadora designada à época da visita.

A Comissão de Credenciamento considerou que a efetiva
operacionalização do projeto de avaliação proporcionará as condições necessárias
à avaliação institucional, externa e interna.

8. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
Em atendimento à solicitação da Comissão de Credenciamento, a
Instituição procedeu a reformulação do Estatuto e do Regimento Geral do Centro
Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná, que constituem o Anexo 15 do
relatório. A documentação foi analisada posteriormente pela Comissão e
considerada adequada, conforme teor do expediente de 2 de junho de 1999,
firmado pelo professor Ruy Carlos de Camargo Vieira, Presidente da Comissão

9. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL(PDI) '
A Instituição apresentou Plano de Desenvolvimento Institucional,
que se encontra anexado ao relatório da Comissão de Credenciamento, Anexo 10,
que define, para o qüinqüênio 1999/2003:
-

consolidação do Centro Universitário, na sua estrutura

administrativa, de ensino, pesquisa e extensão;

- desenvolvimento de uma pedagogia de qualidade no processo
de ensino;

^

- constante modernização institucional, integração institucional,
local e regional;
- complementação da estrutura física e de equipamentos;
- desenvolvimento, valorização e qualificação de recursos
humanos, docentes e técnico-administrativos;

- desenvolvimento e consolidação do sistema de pesquisa e de
pós-graduação;
- desenvolvimento de ações estratégicas rumo ao credenciamento
do Centro Universitário como Universidade Diocesana do
Sudoeste do Paraná.
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O PDI contém o Cronograma de Projeto de Expansão e Melh^i ^^ _

••■'"'Ca

da Infra-estrutura, com a indicação das atividades/projetos e dos recursos^
disponíveis, a serem despendidos no período 1999/2003.
Cursos de Graduação

A Comissão de Credenciamento informou que, após reformulação
do PDI, está prevista a implantação dos seguintes cursos:

Cronograma de Expansão do Ensino de Graduação
Anos de implantação

Cursos
1999

Horticultura

X

Hab. Português/Italiano (Letras)
Pedagogia Empresarial

X

2000

2001

2002

2003

X
X

Fisioterapia
Enfermagem

X
X

Turismo

Comunicação Social

X

Biblioteconomia

X

A Comissão de Credenciamento esclareceu que estão contemplados

no PDI, de forma razoável, os recursos financeiros para a melhoria do ensino de
graduação.
Cursos de Pós-graduacão

O item Metas para o Centro Universitário Diocesano do Paraná,

com relação aos cursos de pós-graduação, prevê: dar continuidade aos cursos de
mestrado em funcionamento^ implantar outros cursos de mestrado, piopiios, ou em
convênio com outras lES; dar continuidade e ampliar a oferta de cursos de pósgraduação lato sensu.
Coroo docente

A Instituição apresentou o Projeto de Qualificação e Formação
Continuada do Corpo Docente. O Plano de Carreira Docente e o Plano de Cargos e

Salários são apresentados no processo, de forma bastante resumida. No item

Aperfeiçoamento do Corpo Docente, do Cronograma de Projeto de Expansão e
Melhoria da Infra-estrutura, especifica-se um fundo rotativo de R$1.800.000,00.
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Biblioteca

O PDI prevê a ampliação do acervo bibliográfico, bem como o
término do novo prédio destinado à Biblioteca Central, e destina recursos para a
consecução desses objetivos.
Instalações e Laboratórios

Deverão ser construídos os laboratórios de multi-uso e um novo

laboratório de línguas, estando previstas a ampliação e a modernização do
laboratório de línguas,já existente, e a ampliação dos laboratórios de informática.
O PDI se refere, também, à construção de um Ginásio de Esportes Polivalente, à

conclusão do campo de futebol e da pista de atletismo, ao prosseguimento das
obras de construção do prédio central e ao reflorestamento da area.
A Comissão de Credenciamento informou que novos laboratórios

se encontram em fase de implantação e consolidação. Os recursos previstos foram,
entretanto, considerados exíguos.
Atividades de extensão e de iniciação científica

O PDI se refere ao Projeto de Extensão, Ação Cultural e

Desenvolvimento Regional e contempla recursos para o desenvolvimento dé
atividades de extensão e de pesquisa.
Avaliação Institucional

A avaliação institucional e os recursos previstos para sua
implantação encontram-se consignados no PDI.
10. RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DOS CURSOS
MINISTRADOS

Em atendimento à necessidade de existência de avaliação recente

dos cursos ofertados, esta Secretaria designou Comissões para verificar as
condições dê oferta dos cursos a seguir relacionados:

FACULDADE DE FILOSOFIA,CIÊNCIAS E LETRAS DE PALMAS
Curso de Filosofia, licenciatura

A Comissão de Avaliação, constituída pelos professores Delamar

José Volpato Dutra, da Universidade Federal de Santa Catarina, e Cláudio
Ed9452

Reis, da Universidade de Brasília, foi designada pela Portaria
2.613/99, publicada no DOU de 24/11/99. Os trabalhos de verificação ocorreram
nos dias 16 e 17 de dezembro de 1999.

Ao longo do relatório, a Comissão de Avaliação apresentou as
seguintes recomendações: reformulação curricular, revisão de ementas, programas
e da bibliografia, com a inclusão de textos clássicos, em alguns casos já

disponíveis na biblioteca; promover a qualificação dos docentes em áreas.; .
específicas de Filosofia,já que a maioria dos professores possui pós-graduação em'
Educação; aquisição de obras completas e de textos clássicos originais.
A Comissão de Avaliação manifestou-se favorável à renovação do
reconhecimento do curso de Filosofia, licenciatura, tendo atribuído o conceito
global "CB" às condições de oferta.
Curso de História, licenciatura

Pela Portaria SESu/MEC n° 1.887/99, publicada no DOU de

21/10/99, foi designada Comissão de Avaliação, constituída pelas professoras
Márcia Barbosa Mansor DAléssio, da Pontifícia Universidade Católica de São

Paulo, e Ida Lewkowicz, da Universidade Estadual Paulista "Júlio Mesquita
Filho". A Comissão visitou a lES no período de 6 a 8 de dezembro de 1999.
A Comissão Avaliadora considerou que o curso de História

apresenta um bom projeto político-pedagógico, espaço físico adequado e
perspectiva de mudança para um prédio com excelentes instalações, situado em
local aprazível.
A Comissão de Avaliação recomendou: a ampliação do acervo da

biblioteca, especialmente quanto a periódicos; revisão do currículo do curso;
contratação urgente de três professores com titulação mínima de mestre, na área de
História; incentivo à titulação na área e à participação em eventos científicos;

incorporação das horas dedicadas à pesquisa no contrato de trabalho dos
professores; concretização do projeto de instalação do Centi-o de Documentação.
O curso de História foi avaliado com o conceito global "CR" e a ^
Comissão manifestou-se favorável à renovação de reconhecimento.

FACULDADES REUNIDAS DE ADMINISTRAÇÃO, CÊNCIAS CONTÁBEIS
E CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE PALMAS
Curso de Administração, bacharelado

Em cumprimento do disposto na Portaria MEC 755/99, esta
Secretaria designou Comissão Avaliadora, pela Portaria SESu/MEC n° 674/99,

publicada no DOU de 24/5/99, constituída pelos professores Waldomiro Piedade
Filho da Faculdade São Luís, e Clezio Saldanha dos Santos, da Universidade
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Federal do Rio Grande do Sul. O prazo para realização dos trabalhos

prorrogado pela Portaria 849/99, publicada no DOU de 17/6/99.
Em relatório datado de 7 de julho de 1999, a Comissão de

Avaliação apresentou as seguintes recomendações, com relação ao corpo docente:
adoção de iniciativas para validar os cursos de mestrado e de doutorado que vêm
sendo cursados pelos professores; padronização dos cwrricula vitae dos

professores e atualização dos dados neles constantes; inserção dos cargos de
professores com tempo de dedicação parcial e/ou total nos planos de carreira e
remuneração; incremento à produção docente; desenvolvimento de programas de .
capacitação, para reciclar os docentes.
Com relação à organização didático-pedagógica, a Comissão
recomendou: distribuição aos alunos, por ocasião da matrícula, de livretos
contendo missão e objetivos do curso, perfil profissional e demais informações
previstas; implantação da nova grade curricular; atualização sistemática de planos
de ensino; atualização dos diários de classe, com lançamento do conteúdo dado na
data em que a aula foi ministrada; incorporar ao processo de avaliação do curso os
indicadores relativos a mercado de trabalho, perfil de egressos e de ingressantes.
Conforme relatório, a Comissão recomendou a aquisição de mais(
exemplares dos títulos disponíveis na biblioteca e a aquisição de títulos i
pertinentes às disciplinas incluídas na grade curricular reformulada. Recomendou,
também, a elaboração de documento formal sobre a política de utilização dos
laboratórios de informática.

A Comissão de Avaliação atribuiu o conceito "CR" ao Corpo
Docente e ao Projeto Pedagógico e "CB" ao item Instalações e manifestou-se
favorável à renovação de reconhecimento.
O relatório da Comissão integra o processo n° 23000.008788/99-

48, que foi devolvido a esta Secretaria pelo Parecer CES/CNE n° 963/99, tendo em
vista que à época, as Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e
Ciências Econômicas do Paraná eram mantidas pela Prefeitura Municipal de

Palmas e, em conseqüência, sob a supervisão do Conselho Estadual de Educação
do Estado do Paraná.

Cabe ressaltar, por oportuno, que, no ENC/2000, o curso de
Administração obteve o conceito "C".
•* •

Curso de Ciências Contábeis, bacharelado

A Comissão Avaliadora, constituída pelos professores Emani Ott,
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e Roberto Vatan dos Santos, da

Universidade de São Paulo, foi designada pela Portaria MEC/SESu n° 1.826/99,

publicada no DOU del4/10/99. Os trabalhos de verificação ocorreram nos dias 6 e
7 de dezembro de 1999.
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A Comissão de Avaliação apontou deficiências qu^

necessidade de adoção das seguintes providências, por parte da lES: r^ormmá^Q^^^
da grade curricular, principalmente no que se refere à seqüência das disciplinas;(
ampliação do acervo da biblioteca; implantação de atividades formais de pesquisa '
acadêmica.

A

Comissão

manifestou-se

favorável

à

renovação

de

reconhecimento do curso, tendo atribuído o conceito global "C" às condições de
oferta.

Curso de Ciências Econômicas, bacharelado

A Comissão de Avaliação, constituída pelos professores José

Ricardo Barbosa Gonçalves, da Universidade Estadual de Campinas, e Zionam
Euvécio Lins Rolim, da Universidade Federal de Pernambuco, designada pela
Portaria MEC/SESu n° 1.172/2001, procedeu a avaliação do curso de Ciências
Econômicas, no período de 17 a 19 de maio de 2001.
Com relação ao corpo docente, a Comissão recomendou a

continuidade no processo de qualificação acadêmica, maior participação do corpo
docente em eventos, congressos, seniinários etc., incremento nas pesquisas e ,

publicações, ampliação- do número de professores contratados em regime de 40
horas ou dedicação exclusiva e destinação de salas de trabalho para os docentes.
A Comissão Avaliadora recomendou, também, que a implantação

da nova grade curricular seja realizada com o efetivo comprometimento dos
docentes vinculados ao curso. Deve ser dada continuidade à atualização do acervo
bibliográfico.

A Comissão de Avaliação manifestou-se favorável à renovação de
reconhecimento do curso de Ciências Econômicas, tendo atribuído os conceitos

"CB" ao Corpo Docente e à Organização Didático-pedagógica e "CMB" ao item
Instalações.
Curso de Educacão Física, licenciatura

Para avaliar o curso foi designada Comissão de Avaliação, pela

Portaria MEC/SESu n° 1.825/99, publicada no DOU de 14/10/99, constituída

pelos professores Iran Junqueira de Castro e Katia Cristina Montenegro Passos,
ambos da Universidade de Brasília, que apresentou relatório datado de 23/12/99.
A Comissão considerou que a produção científica do corpo docente
deve ser estimulada e subsidiada e que o regime de trabalho dos professores é

inadequado às atividades de extensão e pesquisa. O plano de carreira precisa ser
discutido, com a participação efetiva do corpo docente, de forma a equilibrar

direitos e deveres. Há necessidade de implantação de uma política de remuner^^^
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dos professores, por produtividade, e de mecanismos que possam minimizar^'^
efeitos da endogenia.
A Comissão de Avaliação recomendou a reformulação do currículo /

do curso, a adequação da infra-estrutura física aos portadores de necessidades S

especiais e a aquisição de equipamentos para criação do laboratório de Movimento ^
Humano, para subsidiar as disciplinas de físiologia do exercício, medidas e
avaliações e comportamento motor.
A Comissão atribuiu o conceito fínal "CB" às condições de sua
oferta.

Curso de Ciências, habilitações Matemática. Biologia e Química

A Comissão de Avaliação, constituída pelos professores Tânia
Kolbler Brasil, da Universidade Federal da Bahia, Francisco Benedito Teixeira
Persine, da Universidade Estadual de Campinas, foi designada pela Portaria
MEC/SESu n° 2.313/99, publicada no DOU de 9/11/99. Os trabalhos de
verificação ocorreram nos dias 21 e 22 de dezembro de 1999.
A Comissão Avaliadora apresentou relatório favorável à renovação
do reconhecimento da habilitação Química, desde que a Instituição atenda, no

prazo de um ano, recomendações relativas à melhoria de qualifícação do corpo

docente, reestruturação dp projeto pedagógico, para transformar o curso em
Licenciatura Plena èm Química, adequação da quantidade e da variedade de

equipamentos dos laboratórios experimentais, instalação de portas de emergência
e detetores de fumaça para alarme sonoro contra incêndio nos laboratórios. A
Comissão ressaltou que os laboratórios serão transferidos para um novo edifício, a
ser construído fora do perímetro urbano.
Para a habilitação Biologia, a Comissão sugeriu a reformulação do

processo pedagógico, para transformá-lo em um curso de Ciências Biológicas,
licenciatura plena. Recomendou a adoção de efetivas políticas de qualifícação
docente, de incentivo à pesquisa, de atualização continuada do acervo da
biblioteca. Considerou que os laboratórios necessitam de atualização, mediante a

aquisição de equipamentos mais atualizados. A Comissão manifestou-se favorável
à renovação do reconhecimento das habilitações Química e Biologia, com o
conceito "CR" atribuído às condições de sua oferta, desde que atendidas, no prazo
de 12 meses, as recomendações estabelecidas.

O cumprimento da diligência foi avaliado pela Comissão designada

pela Portaria MEC/SESu n° 3.515/2000, constituída pelos professores Robeito
Oscar Gandulfo, da Universidade de Brasília, Tânia Kobler Brasil, da
Universidade Federal da Bahia, e Alfredo Tibúrcio Nunes Pires, da Universidade
Federal de Santa Catarina.
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Em verificação realizada nos dias 8 e 9 de março de 2001
Comissão de Avaliação do atendimento das recomendações apresentadas para as
habilitações Biologia e Química, considerou cumpridas as exigências.

Na ocasião, a Comissão procedeu a avaliação da habilitação
Matemática, tendo apresentado as seguintes recomendações: criação de uma
política de qualificação docente, diversificando a escolha das Instituições;
contratação de docentes com formação, pelo menos, em bacharelado de
Matemática; apoiar a participação dos docentes em congressos científicos, na área
de Matemática.

A Comissão recomendou, também: a realização de uma mudança

geral na estrutura curricular da habilitação Matemática; ampliação do acervo da
biblioteca; destinação de maior número de salas para os professores.
No item Outras Considerações, a Comissão informou que foi
verificada a existência da oferta de Recuperação, em caráter intensivo, com

duração de seis semanas. Instada pela Comissão, a lES esclareceu que, após a
realização do processo seletivo, os alunos podem optar pelo curso regular, ou pelo
intensivo. Neste caso, há o oferecimento de oito aulas diárias, durante seis

semanas, nos turnos vespertino e matutino, para facilitar a freqüência dos alunos
de outras cidades da região. De acordo com a Comissão, esse procedimento

impede que seja ministrado o número de horas/aula previsto para cada disciplina,
impossibilitando o cumprimento do conteúdo programático, e, portanto, não é
recomendável.

A Comissão deixou de atribuir conceito final às condições de oferta l^da habilitação Matemática, do curso de Ciências.
11. PARECER FINAL DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO
A Comissão de Credenciamento que avaliou as condições

existentes para a transformação das Faculdades Integradas de Palmas em Centro
Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná, procedeu o preenchimento do
Roteiro de Avaliação para Credenciamento de Centros Universitários. Entretanto,

deixou de atribuir conceito global para cada um dos itens avaliados: cursos de

graduação, corpo docente, biblioteca, instalações e laboratórios, atividades de
extensão e de pesquisa e cursos de especialização. Tal ocorrência se deve ao fato
de que o relatório foi elaborado antes da edição do Parecer CES/CES n° 618/99.
A Comissão de Credenciamento, reportando-se ao item 4.b da

planilha de avaliação, que se refere à "disponibilidade de microcomputadores (ao
menos um para cada trinta estudantes), aplicativos e acesso às redes como recursos

de aprendizagem", e ao item 7, que versa sobre o Estatuto e o Regimento
propostos para o Centro Universitário, assim concluiu o relatório:
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A análise final da Comissão levou à conclusão de que, uma vez vindo a s^g-^PCO^^
tomadas as providências para sanar as razões pelas quais foi atribuído o
conceito 1 ao item mencionado, e satisfeitas as exigências constantes do item 7
e seus sub-itens, existem condições para o credenciamento da Faculdade de
Filosofia. Ciências e Letras de Palmas, e das Faculdades Reunidas de
Administração. Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas, ambas

sediadas em Palmas, PR,em "Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do
Paraná".

Pelo Of. COSUP/SESu/MEC n° 6.150/99, esta Secretaria solicitou

providências quanto ao cumprimento das exigências da Comissão de
Credenciamento, concedendo à Mantenedora, para esse fim, o prazo de 120 dias.
Em decorrência, a Instituição encaminhou a esta SESu cópia da
Nota Fiscal n° 156, da PROSERV Informática, e recibo de compra de 40

(

microcomputadores, no valor de R$ 76.800,00, para serem anexados

ao

processo.

O Presidente da Comissão de Credenciamento, em expediente de 2

de junho de 1999, comunicou que foram atendidas as condições constantes do
relatório, considerando o número de microcomputadores suficiente para superar a
proporção estabelecida no Roteiro de Verificação e, adequadas, as novas versões
do Estatuto e do Regimento propostos para o futuro Centro.
A análise do presente processo ressalta inúmeros pontos a serem

superados pela Instituição, principalmente no que se refere aos cursos de
~grã3uação avaliados pelo Exame Nacional de Cursos, que apresentam baixo
desempenho, e àqueles avaliados por Comissões de Avaliação designadas pela
SESu, com vistas à renovação de reconhecimento, que apresentam incontáveis
recomendações.

•

As condições apresentadas, consideradas insatisfatórias à luz do

artigo 12 do Decreto n° 2.306/97, em vigor à época da solicitação do
credenciamento, tomam-se ainda mais evidentes, se confrontadas com o exigido
pelo Decreto n° 3.860/2001, no art. 23:
Os Centros Universitários, na forma disposta neste Decreto, somente serão

criados por credenciamento de instituições de ensino superior já credenciadas e
em funcionamento regular, e que apresentem, na maioria dos seus cm-sos de

graduação, bom desenípenho na avaliação do Exame Nacional de Cursos e nas
demais avaliações realizadas pelo INEP.

Cabe ressaltar que a maioria dos cursos ministrados foi avaliada
com o conceito "C", registrando-se a atribuição do conceito "D" ao curso de

Letras, no ENC/2000, e que as deficiências observadas pelas Comis^^^^
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Avaliação dizem respeito à qualificação do corpo docente e ao projeto pedagógico
de cada curso.

sete

Registre-se também, por oportuno, que a previsão de criação de
cursos, em cinco anos, representa proposta bastante ambiciosa,

principalmente, se for considerada a recomendação, endossada de forma geral por
todas as Comissões de Avaliação, de reformulação dos projetos pedagógicos dos
cursos já ministrados.

Conforme consta do presente processo, as Faculdades Reunidas de

Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas oferecem
"Recuperação em caráter intensivo", constante de oito aulas diárias, nos turnos
vespertino e matutino, com duração de seis semanas, com a finalidade de facilitar

a freqüência dos alunos de outras cidades da região. Tal procedimento, ao
<

contrariar frontalmente o art. 47 da LDB, que fixa em 200 o número de dias de
trabalho acadêmico efetivo por ano, enseja perplexidade, principalmente se

V

provém de uma Instituição que almeja ser credenciada como Centro Universitário.
O fato relatado pela Comissão de Avaliação do curso de Ciências,
não se encontra, contudo, devidamente esclarecido. Com efeito, não se pode

precisar se ocorre nas duas Instituições que compõem as Faculdades Integradas de
Palmas, em todos os cursos ministrados, nem se é facultada ao aluno a opção pelo
curso intensivo, em todos os semestres dos cursos ofertados. Tòma-se

imprescindível, portanto, a adoção de medidas para apurar tais ocorrências.
Em face do exposto no presente relatório, esta Secretaria se

^ ^

manifesta contrária ao credenciamento pleiteado e recomenda ao Conselho
Nacional de Educação que, além de"détémíinar à lES a sustação imediata da oferta
de cursos em caráter intensivo, determine também a verificação in loco dos fatos
apontados.
Embora os conceitos atribuídos às condições de ensino dos cursos

avaliados correspondam a determinados prazos de renovação do reconhecimento,
esta Secretaria recomenda ao Conselho Nacional de Educação determinar a

j apuração dos fatos relativos aos cursos ministrados em caráter intensivo, em toda a
sua extensão, antes de se pronunciar sobre a renovação de reconliecimento dos
/ cursos avaliados.

Diante do parecer da Comissão de Avaliação das condições de
oferta da habilitação Química, que recomendou a reestruturação do projeto

pedagógico para transformar o curso em Licenciatura Plena em Química, esta
Secretaria recomenda à Instituição que o mesmo procedimento seja adotado em

relação às demais habilitações, para que se transformem em cursos de licenciatura
independentes. O projeto de transformação do curso de Ciências, habilitações
Matemática, Biologia e Química deverá constituir processo específico, a ser
protocolizado nesta SESu.
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Integram este relatório cópias dos documentos emitidos pe
Comissão de Credenciamento, apensados ao processo, nos termos da legislação
vigente.
in-CONCLUSÃO

Encaminhe-se o presente processo, referente ao credenciamento do
Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná, por transformação das
Faculdades Integradas de Palmas, mantidas pelo Centro Pastoral, Educacional e
Assistencial "Dom Carlos", com sede na cidade de Palmas, no Estado do Paraná, à
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, com as
seguintes indicações:
- contrária ao credenciamento pleiteado, tendo em vista o exposto
neste relatório;

-que seja determinado às Faculdades Integradas de Palmas o
atendimento das recomendações das Comissões de Avaliação;
- que seja determinada às Faculdades Integradas de Palmas a
sustação imediata da oferta de cursos em caráter intensivo;
- que seja determinada a constituição de Comissão de Sindicância,
com vistas à apuração das irregularidades praticadas pela lES, relativas ao
oferecimento de cursos em caráter intensivo.

A consideração superior.
Brasília, 31 de julho de 2001.

SUSANA REGINA SALUM Rangel
Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Superior.
DMS/SESu

LUIZ ROeprro LIZA GURI
Diretor do Departameníb-de-^cdítica do Ensino Superior
DEPES/SESu
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A Portaria n° 100, de 04/02/99, da SESU/MEC, designou os Professores Ruy

Carlos de Camargo Vieira da Universidade de S.Paulo, Nadja Maria Valverde Viaiia da
Universidade Federal da Bahia, e a Técnica em Assuntos Educacionais Marilene

Lourenço do Ministério da Educação, para constituírem Comissão de Credeiiciamento
incumbida da avaliação in loco das condiçSes de funcionamento c potencialidades das
Instituições, com vistas à transformação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Palmas, e das Faculdades Reunidas de Administração. Ciências Contábeis'e Ciências

Econômicas de Palmas, ambas sediadas em Palmas, PR, em "Centro JQniversitái io
Diocesano do Sudoeste do Paraná", conforme o Processo 23 000 . 009452 / 98 - 11.

A Comissão chegou a Curitiba à noite do dia 16 de fevereiro, onde pernoitou, e

dirigiu-se a Palmas na madrugada seguinte, iniciando os seus trabalhos na manhã do dia
17 de fevereiro de 1999, e continuando-os até o dia 19, examinando o processo,

mantendo contato com os dirigentes, docentes e funcionários, e visitando as instalações
(salas de aula, laboratórios, salas com equipamentos de informática, e outros

equipamentos especiais), a biblioteca, e demais dependências da infra-estrutura física
existente.

Por ocasião da verificação efetuada, foram solicitadas das duas Instituições

várias informações adicionais, que não constavam do processo, sendo algumas de
caráter operacional, para compatibilizar dados apreséntados e corrigir algumas
referências, e outras de caráter conceituai, envolvendo a estrutura do Centro
Universitário que se pretende, e também o seu plano de desenvolvimento institucional.

A primeira informação solicitada pela Comissão foi referente á dependência
administrativa das Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e
Ciências Econômicas de Palmas, pois no processo constavam dados de autorização de
seus cursos ora no âmbito federal ora no estadual. Ficou esclarecido que as Faculdades

Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas
haviam sido instituídas pela Prefeitura Municipal, mas que haviam passado à
Mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas mediante decreto

municipal, e com a aprovação do Conselho Estadual de Educação do Paraná, estando no
momento o processo respectivo no Conselho Nacional de Educação, para regularização
final da transação efetuada, conforme documentado no Anexo 1.

Desta forma, ficou claro que ambas as Faculdades que agora pretendem
constituir o Centro Universitário Diocesano do Sudoéste do Paraná situam-se na esfera
administrativa federal.
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COSCíSA ' j

í - CURSOS DE GRADUAÇÃO

As Instituições mantêm vários cursos e habilitações, que se encontra^ am
discriminados no Processo com os dados referentes à sua autorização e, quando cã
também ao reconhecimento. Notou-se, entretanto, certa discrepância entre os dad

apresentados, e solicitou-se das Instituições a sua compatibilização, o que foi feito de

conformidade com o apresentado no Anexo 2, e resumido abaixo;
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE PALIVIAS
Cursos Reconhecidos

• FILOSOFIA - LICENCIATURA

• PEDAGOGIA - LICENCIATURA (Habilitações em Magistério das Maténas

Pedagógicas do Ensino Médio, Administração Escolar, Orientação Educacional, e
Supervisão Escolar, para exercício nas Escolas de Educação Básica)
o

HISTÓIUA - LICENCIATURA

o LETRAS - LICENCIATURA (Habilitações em Português-Francês e Português-

Inglês, e respectivas Literaturas, e Português e Literaturas da Língua Portuguesa)
Cursos Autorizados

®

SECRETARLADO EXECUTIVO BILINGÜE

0 PEDAGOGIA - LICENCIATURA (Habilitação Magistério das Séries Iniciais)
• LETRAS - LICENCIATURA (Habilitação Português-Espanhol e respectivas
Literaturas)

«

CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS

Curso em Tramitação no C.N.E.

•

■(

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HORTICULTURA

FACULDADES REUNIDAS DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS
E CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE PALMAS
Cursos Reconhecidos

o

ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CIÊNCIAS ECONÔMICAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ADMINISTRAÇÃO RURAL
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS (Habilitações Matemática, Biologja, e
Quimica)
.■ '"'ü c
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• BACHARELADO EM ANÁLISE DE SISTEMAS
• LICENCLATURA EM FÍSICA

N
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Cursos Autorizados
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Dez cursos oferecidos pela Instituição são reconhecidos, seis estão autorizados,

um curso está aguardando a visita de Comissão Verificadora, e um está com o processo
em tramitação no C.N.E.

Resulta, portanto, que estão reconhecidos todos os cursos das duas Instituições
criados há três anos ou mais, o que satisfaz o critério estabelecido no item l.a do
Roteiro utilizado para a avaliação da solicitação de credenciamento de Centros
Universitários. Deve ser mencionado, para esclarecimento, que, dos seis cursos não

reconhecidos, dois foram autorizados em dezembro de 1997, dois no primeiro semestre
de 1998, e dois no segundo semestre de 1998.

Em seu plano de expansão, mencionado em várias partes distintas do Processo,
havia dados conflitantes com relação à criação de novos cursos pelo Centro. Depois de

solicitação de informações adicionais pela Comissão, ficou claro que a discrepância dos
dados apresentados devia-se à idéia, não muito bem explicitada no Processo, de que o
Centro abriria gradativamente novos cursos em outras localidades da região, mais
exatamente, em Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Pato Branco, Coronel Vivida,
Chopinzinho, e Clevelândia. A Comissão informou às Instituições que o Processo

referia-se ao credenciamento do Centro com sede em Palmas, não sendo este o

momento para a consideração de eventual expansão futura em campus fora da sede.
Esclarecido este ponto, na reformulação do Plano de Desenvolvimento Institucional
feita pelas Instituições ficou constando a lista de cursos a serem criados nos próximos
cinco anos, a saber; em 1999, Horticultura, e Letras — Português/Italiano, em 2000,
Pedagogia Empresarial; em 2001, Fisioterapia; em 2002, Enfermagem, e Turismo; e em
2003, Comunicação Social, e Biblioteconomia.

A Comissão tão somente alerta para o fato de que o Centro deverá caracterizar-

se pela excelência do ensino em determinada(s) área(s), e que a expansão dos cursos de

maneira a cobrir grande diversidade de áreas poderá comprometer essa característica.
J
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A Comissão constatou que, com relação à avaliação institucional, as Instituições

elaboraram um projeto bastante detalhado, obedecendo as linhas preconisadas pelo
PAIUB, e que recentemente começou a ser posto em ação, estando ainda na sua fase de
"sensibilização". O projeto foi apresentado no Congresso Internacional "Pedagogia 99"
na Universidade de Havana, ao qual compareceram também dirigentes do MEC

integrados ao PAIUB, e recebeu merecidos aplausos. A Comissão entende que a
operacionalização desse Projeto proporcionará às Instituições excelentes condições para
proceder ás avaliações institucionais (interna e externa) necessárias ao desenvolvimento
do Centro postulado, e recomenda a devida urgência na sua implantação.

Quanto aos resultados obtidos no Exame Nacional de Cursos, participaram dessa
avaliação o curso de Administração (que obteve os conceitos D nos anos de 1996, 1997
e 1998), o curso de Licenciatura em Letras (que obteve o conceito D em 1998), e o

curso de Licenciatura em Ciências, habilitação em Matemática (que obteve tandem o
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conceito D em 1998). Ressalta-se, entretanto, que, em relação à titulação e jornada 5^^
trabalho dos docentes, os conceitos obtidos foram BeA,AeA, eA

respectivamente para os cursos de Administração, Letras, e Matemática. Os conceitps
são justificados pelas Instituições como decorrentes do desinteresse dos aluno^^^
responderem às questões dos Exames. (Anexo 3). Em face das considerações acirríásvaf
avaliação do item l.b do Roteiro levou ao conceito 2.

A pedido da Comissão, foi elaborado um novo quadro com dados referentes às
vagas, demanda, matrículas e diplomações (Anexos 4 e 5), que levou à atribuição do
conceito 4 ao item l.e.

.A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas oferece anualmente o

totai de 540 vagas para todos os seus cursos. No Processo Seletivo de 1999, o número
de inscritos foi de 770 candidatos, sendo a relação candidato/vaga igual a 1,4. O total de
matriculados em 1999 foi de 1363 alunos, distribuídos pelos vários cursos, em

conformidade com os dados do Anexo 4. Nota-se que, ao contrário do que ocorre, de

maneira geral, em todos os estabelecimentos particulares do País, a demanda pelas
Licenciaturas é bastante razoável. A relação aluno/docente varia entre 7 e 24 para os

diversos cursos oferecidos pela Faculdade, que se inserem todos na área de Ciências
Humanas e Sociais (Anexo 5), satisfazendo portanto as exigências do Roteiro,
estabelecidas no item l.c.

A Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de
Palmas oferece semestralmente o total de 595 vagas para todos os seus cursos. No

primeiro Processo Seletivo de 1999, o número de inscritos foi de 106j candidatos,
sendo a relação candidato/vaga igual a 1,8. O total de matriculados no primeiro
semestre de 1999 foi de 2.863 alunos, distribuídos pelos vários cursos, em

conformidade com os dados do Anexo 6. A relação alunos/docentes nas diversas áreas

cobertas pelos cursos oferecidos satisfaz os índices exigidos pelo Roteiro, em seu item
l.c.(Anexo 7).

O Plano de Desenvolvimento Institucional contempla recursos para a melhoria

do ensino de graduação, de forma razoável, pelo que pode ser atribuído ao item l.d o
conceito 3.

Para ambas as Instituições, o número máximo de alunos por turma é 75 para as

aulas teóricas, e 30 para as aulas práticas, situação esta que a Comissão julga adequada.
Quanto às condições didàtico-pedagògicas dos cursos, esta Comissão procedeu a
breve análise do ementário de todas as disciplinas dos diversos cursos oferecidos.
Recomenda-se uma revisão dos currículos plenos e do ementário, e adequação da
bibliosrafia básica dos cursos oferecidos, não só com vistas à flitura estrutura de Centro
Universitário, mas também levando em conta as novas exigências decorrentes dos

processos atuais do mundo contemporâneo. Por solicitação da Comissão, foram
apresentadas pelas Instituições, como experiências inovadoras no ensino, as atividades
realizadas no âmbito do curso de Pedagogia intituladas "Projeto Armàrio-Biblioteca e

"Projeto Capacitação de Alfabetizadores". Caberiam ainda novas propostas de inovação
curricular, estratégias e métodos de ensino. Para este item l.ffoi atribuído o conceito 2.
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Como elemento de apoio à preparação do alunado, está sendo planejada

criação da Empresa Júnior para atuação dos estudantes do curso de Adminlstva.çã.o.p^^^ l^ o
está implantado o Escritório Modelo para Ciências Contábeis.

í

A Comissão verificou a existência de 28 projetos de iniciação científica
desenvolvimento neste ano de 1999, e de 31 desenvolvidos no ano de 1998, o que

caracteriza não só a preocupação com esse tipo de atividade, como também o bom
desempenho desse setor.

Como elemento de apoio à preparação do alunado, está sendo planejada a
criação da Empresa Júnior para atuação dos estudantes do curso de Administração. Já
está implantado o Escritório Modelo para Ciências Contábeis.

A prática profissional é desenvolvida normalmente nas Licenciaturas, sendo
incipiente nos demais cursos.

O estágio supervisionado obrigatório dos cursos de licenciatura propicia a
prestação de ser\dços à comunidade externa, com atividades diversificadas, em
cumprimento à Lei n° 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.

Em face das ponderações acima, foi atribuído ao item l.st o conceito 3.

As Instituições divulgam os seus cursos através de Catálogo contendo as
informações essenciais ao alunado. É publicado também o Guia do Vestibulando.
(Anexo 8). Não foram apresentados dados relativos a acompanhamento dos alunos com
vistas à identificação de eventuais causas de evasão e retenção. Foi atribuído ao item l.h
o conceito 3.

Percebe-se um esforço das Instituições no sentido de proporcionar maior
integração entre as atividades de ensino, extensão e pesquisa. Alguns projetos
específicos podem ser citados, dentro desta preocupação, como por exemplo o
envolvimento da Química, Biologia e Administração Rural nos Projetos Importância
dos Micronutrientes na Cultura da Maçã", e da Química e da Educação Física no

Projeto "Tratamento da Água nos Vários Tipos de Piscina". Além destes, há um maior
envolvimento da Pedagogia com a Educação Fisica em várias atividades extensionistas.
Ao item Li foi atribuído o conceito 2.
\.J

No Projeto consta que será implantado um Núcleo de Avaliação, para o qual já
está designada a Coordenadora, que se responsabilizará pelo sistema de avaliação
institucional, tanto interna como externa. Assim, para o item I.i foi atribuído o conceito
2.

2- CORPO DOCENTE

A Instituição conta com um corpo docente de 151 professores, sendo que, deste
total, 29(19,4%) são contratados em regime de tempo integral e 49 (32,4%) em tempo
contínuo. A Comissão entende que a condição exigida pelo Roteiro esrtá preenchida
satisfatoriamente, pelo que foi atribuído ao 2L o conceito 4. Com relação à titulação, a

distribuição dos percentuais está assim constituída; 6 doutores(4 %), 35 mestres(2^%),
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93 especialistas (62%) e 17 graduados (11%). Esses índices satisfazem aos mínimos^/€jexigidos para o item 2.a para credenciamento de Centros Universitários.(Anexo 9).

Analisando-se o regime de trabalho em conexão com a titulação dos docentes)
conclui-se que dos 29 docentes em tempo integral, 12 são mestres e I é doutor. Assim,
45% dos titulados estão contratados neste regime. Dos 49 docentes em regime de tempo
contínuo 5 são doutores, e 15 são mestres, totalizando o percentual de 43%. Desta
forma, a este item 2.c foi atribuído o conceito 2. A Comissão recomenda que as

Instituições envidem esforços para ampliar a dedicação de seus docentes com a titulação
de doutor.

Na noite do dia 17 de março, a Comissão se reuniu com um grupo de professores

que se enconiravam na Insiiiuição, tendo conversado com eles sobre assunlus
relacionados a;

• demanda pelos cursos oferecidos,

•
•
•
»

absorção dos formados pelo mercado de trabalho,
raio de abrangência da Instituição na região,
peculiaridades dos cursos oferecidos,
estudos de demanda para novos cursos a serem oerecidos, e

• vários outros assuntos relevantes para a melhor avaliação da integração da
Instituição no meio em que ela se insere.

O Plano de Carreira Docente e o Plano de Cargos e Salários são apresentados no
Processo, de forma bastante resumida.

A Instituição apresentou no Processo um Projeto de Qualificação e
Formação Continuada do Corpo Docente. Os objetivos e metas específicas para o

próximo qüinqüênio constam do Plano de Deserivoh/imentn Institucional que foi
reformulado a pedido da Comissão. (Anexo 10). A Comissão verificou que se
encontram em processo de qualificação 90 docentes, 62 cursando mestrado, e 16
cursando doutorado, além de 12 em cursos de especialização, totalizando 60% do corpo
docente. Para o item 2.d foi atribuído o conceito 4.

A análise dos dados apresentados no Processo levou á conclusão de que a

produção intelectual dos docentes, vinculada á sua atividade nas Instituições ainda é
incipiente, totalizando 19 monografias e 23 dissertações, e algumas participações em
Congressos. A este item 2.e foi atribuído o conceito 2.

3- BIBLIOTECA

Existem duas Bibliotecas, uma na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,

com 588 metros quadrados, e outra na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis
e Ciências Econômicas, com 256 metros quadrados. Está em fase final de construção o
novo prédio da Biblioteca Central, com 2.000 metros quadrados, no campus proposto

para o Centro Universitário. A Comissão considera que ao item 3.b pode ser atribuído o
conceito 4.
Q ü
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A Biblioteca da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras tem- como responsável:.^'
a Bibliotecária Cleusa Irene Silva, inscrita no CRB da Nona Região -PR. sob o número =
781, e conta com o auxilio de mais 20 funcionários auxiliares e j bolsistas.

A Biblioteca da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciência^í^T^^cO^^
Econômicas tem como responsável Josiane Maria Comarella, graduada em
Biblioteconomia pela U.F.PR. .

O sistema de catalogação utilizado é o Dewey (CDD), e o horário de
funcionamento da Biblioteca é das 8hOO às 23h00 de Segunda a Sexta-feira, e aos
Sábados das 8hOO às 14hOO.

Existem recursos de informática para o acesso e controle da utilização do acervo
disponível, bem como para os alunos pesquisarem fontes de consulta.
O acervo total é de 36.948 volumes, 27.776 títulos, distribuídos por Faculdades e

por áreas conforme o Anexo 11, no qual se encontra também a relação de periódicos
correntes, também por áreas. Ao item 3.c pode ser atribuído o conceito 3.

A Instituição adota como forma de atualização do acervo a participação efetiva
do corpo docente, que no final dos períodos acadêmicos apresenta listas com as obras
recomendadas para serem adquiridas, além de aquisição mensal efetuada através da
Livraria Universitária. Para o item 3.a foi atribuído o conceito 4.

A Comissão recomendou à Instituição, de maneira especial, a atualização e a

ampliação do acervo com vistas a cobrir toda a bibliografia indicada pelos docentes para
as suas respectivas disciplinas, abrangendo todas as habilitações e cursos oferecidos, e
proporcionando também número de exemplares adequado ao correspondente número de
alunos matriculados nas disciplinas.

Os recursos orçamentários para a Biblioteca, em 1999, atingem no minimo RS

10.000,00 mensais. No Plano de Desenvolvimento Institucional há o compromisso de
investimento continuado na mesma base.

A pedido da Comissão, foi apresentado o Regulamento Interno das Bibliotecas,
que a Comissão julga satisfatório (Anexo 12).

A Comissão recomenda que sejam adotadas medidas para a ampliação das

possibilidades de acesso a periódicos, mediante utilização de facilidades do IBICT,
COMUT,BEREME e PRODASEN. Ao item 3.d pode portanto ser atribuído o conceito
2.

O Plano de Desenvolvimento Institucional prevê política de atualização e ■

renovação permanente do acervo. Para o item 3.e foi atribuído o conceito 4.
A orsíanização, a área física, e o nível de utilização da Biblioteca merecem
destaque específico.
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Em face das considerações acima, a Comissão julga que a Biblioteca satisfaz os

mínimos compatíveis com as exigências de um Centro Universitário, especialmenbte
considerando a expansão prevista.

=:v.s
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4-INSTALAÇÕES E LABORATÓRIOS
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As instalações usadas pelos vários cursos oferecidos, de construção simples,
localizam-se nos prédios das duas Faculdades, respectivamente no centro da cidade e no
campus situado na periferia, mas de fácil acesso, totalizando cerca de 42.000 metros
quadrados de área construída.

Üs edifícios abrigam salas de aulas, laboratórios diversos, instalações
administrativas, auditório e dependências específicas necessárias ao funcionamento dos
cursos oferecidos, conforme descrição apresentada no Projeto, ás páginas 323 a jjO.
As salas de aulas são claras, bem ventiladas e espaçosas, abrigando
satisfatoriamente o número de alunos por turma, tanto para as aulas teóricas quanto para
as aulas práticas. As instalações sanitárias são asseadas e bem cuidadas.

Entretanto, a Comissão pôde observar que as instalações e equipamentos dos

laboratórios para as- aulas práticas do curso de Licenciatura em Ciências, habilitação
Química, são deficientes, necessitando atenção especial para garantir a qualidade do
ensino. Para o item 4.a foi, assim, atribuído o conceito 3.

A Comissão verificou que o número de microcomputadores existentes

corresponde a cerca de 1 para cada 40 alunos, o que constitui um índice bastante
pequeno. Deverá ser feita aquisição de maior número de equipamentos de informática,
tendo em vista atingir a relação mínima exigida no Roteiro. Assim, para o irem 4.b foi
atribuído o conceito 1.

Estão em, fase de implantação e consolidação, de conformidade com o Plano de
Desenvolvimento Institucional, outros laboratórios. A Comissão constatou, entretanto,

que no Plano de Desenvolvimento Institucional foram previstos recursos bastante
exiauos para a atualização dos equipamentos dos laboratórios, e por esta razão
recomendou que sejam envidados todos os esforços para a consolidação da infraestrutura laboratorial, principalmente na área de Química. Para o item 4.c foi atribuído o
conceito 2.

5- EXTENSÃO E PESQUISA

As Instituições mantêm uma Coordenação das Atividades de Extensão e

Pesquisa, regulamentada por ato decisório da Mantenedora, que está desenvolvendo 21
propostas de atividades de extensão em 1999, tendo desenvolvido em 1998, outras 17
atividades específicas, englobando cursos, palestras, seminários e eventos diversos, com
a participação dos alunos dos cursos de licenciatura e da comunidade. Foi atribuído o
conceito 3 para os itens 5.a e 5.b.
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A Instituição desenvolve diversas outras atividades de extensão, conforme,
consta do Anexo 13. Dentre elas merece ser destacado o Projeto desenvolvido com ,
pessoal da terceira idade.

'\

O Plano de Desenvolvimento Institucional contempla planos e recursos para o

desenvolvimento de atividades de extensão e pesquisa. Ao item 5.c foi atribuido o
conceito 4.

Os itens 5.d e 5.e foram considerados anteriormente, tendo recebido os conceitos
2 e 3 respectivamente.

6- p6í>-GKADü.\ÇÂü

As Instituições oferecem a pós-graduação lato sensii, de longa data, atendendo à
demanda existente na região. Ao item 6.a foi atribuído, portanto, o conceito 4.

No período de 1995 a 1998, foram oferecidos cerca de 40 cursos de
especialização, com duração de 360 horas cada, para um total de cerca de 3.400 alunos,
nas diversas áreas do conhecimento abrangidas pelas Instituições. Em 1999 estão sendo

oferecidos 8 cursos de especialização para 502 alunos matriculados, o que satisfaz
plenamente ao requisito do item ó.b do Roteiro, ao qual fica atribuído o conceito 4..

Os planos e recursos para a melhoria dos cursos de especialização constam do
Plano de Desenvolvimento Institucional. Ao item 6.c foi atribuído o cnceito 4.

Quanto à pós-graduação stricto sensii, as Instituições informam no Processo, à
página 421, que são os seguintes os cursos oferecidos:

« Mestrado em Educação, em Convênio com a PUC do Rio Grande do Sul,
• Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, área de concentração em Recu/sos
Humanos, Contabilidade e Economia, e

• Mestrado em Educação, "linha de pescjuisa"em Educação e Ensino de Professores.
Educação Física e Saúde e Matemática.

Por solicitação da Comissão, foi apresentada cópia do Convênio estabelecido
com a PUC do Rio Grande do Sul, que deixou claro ser o mestrado em questão

integrante do Mestrado daquela Universidade, sendo os diplomas expedidos por aquela
Instituição. Também por solicitação da Comissão foram apresentados esclarecimentos
adicionais referentes aos outros dois cursos de Mestrado, ficando explicitado que d

Mestrado em Educação com as áreas de concentração em Educação Física e Saúde,
Educação e Ensino de Professores e em Educação Matemática (sic) iniciou-se em
1998, mas não foi apresentada nenhuma notícia sobre eventual manifestação da CAPES
a seu respeito. Da mesma forma, quanto ao Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas,
com áreas de concentração em Recursos Humanos, Contabilidade e Econorrya, foi
apresentada documentação que, embora de forma não muito coerente, deixou claro que
a CAPES decidiu não recomendar o referido curso.(Anexo 14).

Assim, embora sejam dignos de encômios os esforços desenvolvidos pelas
Instituições para implantar seus cursos de pós-graduação sejrsu .stricto, restam dúvidas
sobre a eficácia destes esforços. No entanto, a Comissão entende que P^^ra^ o
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credenciamento do Centro Universitário não é essencial a implantação do Mestrado nas
Instituições, devendo entretanto continuar a ser dada ênfase aos cursos de especialização

que vêem sendo oferecidos, em conexão com os cursos de graduação, como vem sendo
feito Por essa razão, a Comissão deixou de atribuir conceito ao item 6. .

8- ESTATUTO,REGIMENTO,E OUTROS TÓPICOS
A análise do Estatuto e do Regimento efetuada pela Comissão indicou a

necessidade de alterações para torná-los mais adequados á ^concepção de ^Centro
Universiláiio, com a garaniia da auLUiiuiiiia acauêiiuCà do Centro com re.açao

Mantenedora, e com a caracterização dos processos de escolha e dos mandatos dos
docentes que ocuparão posições na administração acadêmica, bem como com destaque a

tópicos específicos visando proporcionar maior flexibilidade ao funcionamento do
Centro, sempre em obediência aos parâmetros estabelecidos na legislação pertinente.

Tendo sido dada a necessária orientação pela Comissão, as Instituições se

comprometeram a proceder a redação de novos Estatuto e Regimento, para incorporar a
este Relatório suas novas versões. Dada a limitação de tempo, entretanto^ a Comissão
pode somente verificar de maneira muito rápida vi loco se as suas sugestões

O"

não incorporadas aos dois documentos em questão apresentados pelas Instituições.
Tendo sido detectadas ainda diversas inconsistências, as Instituições se comprometeram

a enviar pelo correio aos membros da Comissão as novas versões, corn as necessárias
correções, para que sejam analisadas e então anexadas a este Relatório, na forma de
Ane.xo 15. Assim, dentro do prazo de 15 dias as Instituições deverão encaminhar à
Comissão as novas versões daquelas peças normativas. Imediatamente após a análise a

ser procedida pela Comissão, aquela nova documentação deverá ser anexada ao
Processo e ter sua tramitação continuada normalmente, com a respectiva manifestação
da Comissão.

Como mencionado nos outros itens deste Relatório, as Instituições também

entregaram á Comissão, para ser juntada ao processo, documentação adicional que foi
sendo solicitada á medida em que foram sendo analisados os vários itens do Roteiro.
Essa documentação constou de informações e esclarecimentos que se tomaram

necessários, tendo sido esses novos dados incorporados a este Relatório sob a forma de
Anexos, conforme destacado no texto.

Além dos aspectos relativos ao funcionamento técnico-pedagógico do Centro, a
Comissão considerou também os aspectos referentes á capacidade patrimonial e
econômico-fmanceira da mantenedora, tendo concluído que os dados respectivos
trazidos á análise demonstram vigor e solidez.

9- CONCLUSÃO

A Comissão, tendo em vista os dados constantes do Processo, com os

esclarecimentos adicionais incorporados a este seu Relatório, efetuou o preenchimento
dos itens solicitados no Roteiro para a Avaliação, atribuindo-lhes conceitos de

k1

conformidade com a orientação pertinente, concluindo que na avaliação global,
excetuada a avaliação referente aos itens relativos à autonomia acadêmica, fòi atingido

o número de 96 pontos, equivalentes a praticamente 80% do máximo da pontuaçã^;}^' i

possível.

I ''

A Comissão destaca também que ao item 4.b foi atribuído o conceito 1, por nã^
satisfazer os requisitos estabelecidos no Roteiro.

A análise final da Comissão levou à conclusão de que, uma vez vindo a ser

tomadas as providências para sanar as razões pelas quais foi atribuído o conceito 1 ao
item mencionado, e satisfeitas as exigências constantes do item 7 e seus sub-itens,
existem condições para o credenciamento da Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras
de Faunas, e das Faculdades Reunidas de Administração. Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas de Palmas, ambas sediadas em Palmas, PR, em "Centro Universitário
Diocesano do Sudoeste do Paraná".

Palmas, 18 de março 1999
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A Comissão
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Ruy Carlos de Camargo Vieira

Nadia<Martavãlverde Viana

Manlsne Lourenço
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ROTEIRO

REQUISITOS

sn uaçAo atual conforme os

AVALIAÇÃO/

DOCUMENTOS APRESENTADOS

VISITA

CONCEITO
1

2

3

4

1. Cursos de eraduação

a) Reconhecimento de pelo

Todos os cursos criados há mais de três anos

Atendida

menos 80% dos cursos criados

encontram-se reconhecidos.

exigência.

esta
X

há 3 ou mais anos.

b) Resultados de avaliações
institucionais de ensino, com
avaliadores
externos (nos
moldes do PAIUB, por
exemplo); média conceituai
mínima igual a "B", na(s)
área(s) de excelência de ensino,

Existe em andamento projeto de avaliação Existe esforço das
institucional nos moldes do PAIUB.
Instituições para a
No Exame Nacional de Cursos foi obtido o implantação
do
conceito D nos cursos de Letras, Matemática e programa de avaliação
Administração, mas conceitos iguais ou institucional, mas dev(!
superiores a B para os itens relativos ao corpo ser acelerada a sua
docente.
implantação.

X

no Exame Nacional de Cursos.

c) Relação entre alunos e A relação varia entre 7 e 24, sendo os vários A partir dos dados do
docentes próxima a doze na cursos oferecidos nas diferentes áreas.
Processo devidamente!
área de saúde, a dezoito nas
consolidados,
a
áreas de ciências exatas,
exigência deste iterr.

biológicas e de engenharia e a
vinte e quatro nas áreas de

X

está satisfeita.

ciências humanas e sociais.

d) Planos e recursos para a São explicitados no Plano de Desenvolvimento Após orientação dada
melhoria
do
ensino
de Institucional.
pela Comissão, foi feita
graduação (PDI).

X

a devida quantificação. .

e) Vagas, demanda, matrículas Os dados foram explicitados no Processo e Os dados apresentados
e diplomações.
complementados em função de solicitação foram comentados no
especifica da Comissão.
corpo do Relatório da

X

Comissão.
ij
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ROTEIRO

REQUISITOS

SITUAÇÃO ATUAL CONFORME OS

AVALIAÇÃO/

DOCUMENTOS APRESENTADOS

VISITA

f) Projeto de atualização e Os documentos apresentados são omissos
inovação curricular, estratégias quanto a este item, que deverão ser
e
métodos
de
ensino, considerados após os resultados obtidos na
Avaliação Institucional.
aprendizagem e avaliação.
g) Oportunidades de iniciação 0 programa de iniciação cientifica está
cientifica
e
de
prática implantado, abrangendo significativo número
de alunos. A situação atual da prática
profissional.
profissional cobre satisfatoriamente as

CONCEITO
1

Há
necessidade
d(!
revisão da estrutura

curricular

para

3

2

4

X

a

melhoria da qualidade.
Recomenda-se

e.

institucionalização das
atividades de práticr.

X

profissional, conforme:
referido no Relatório.

Licenciaturas.

h) Dados relativos à divulgação São apresentados dados pertinentes.
dos
cursos,
seleção,
acompanhamento, evasão e
retenção dos alunos.

Foram

solicitados,

dados adicionais, que
permitiram
ter
c
panorama geral da

X

evasão e da retenção,
conforme exposto nc
Relatório.

i) Grau de integração entre os No processo não ficou caracterizada a A pedido da Comissão
foram
apresentados
cursos da mesma área do preocupação com este tipo de atuação.
dados mostrando que
conhecimento
(atividades
têm
sido
iniciados
conjuntas
de
extensão,
esforços para conscguii
professores
comuns,
maior integração entre
interdisciplinaridade, etc.)

X

4'X
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áreas.

Existência

de

um

institucionalizado
pelo sistema de
interna.

núcleo

Constam

dados

no

Processo

sobre

a

0

Núcleo

já

responsável implantação desse Núcleo, cujas atividades institucionalizado,

avaliação estão já iniciadas..

está
e

tem uma Coordenadora

designada.
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ROTEIRO

REQUISITOS

SITUAÇÃO ATUAL CONFORME OS

AVALIAÇÃO/

DOCUMENTOS APRESENTADOS

VISITA

CONCEITO
1

3

2

4

Corpo docente
1

Pelo

menos

professores

com

20%

título

dos

Foi feita a consolidação dos dados que A

de estavam apresentados no Processo.

Mestre ou Doutor,

análise

procedid.v

mostrou estar satisfeit.i

X

a percentagem exigida.

b) Pelo menos 10% de Foi feita a consolidação dos dados que A análise procedida
professores em tempo integral e estavam apresentados no Processo.
mostrou estar satisfeita
40% em tempo continuo.
a percentagem exigida.
c) Boa correlação entre regime Foi feita a análise dos dados apresentados.
de tempo integral e titulação

para os docentes.

A análise
indicou
correlação.

X

procedida
. pequena

X

d) Pelo menos 10% do corpo Foi solicitada a atualização dos dados A análise procedida
docente em processo de referentes a este item, pois estavam defasados mostrou estar satisfeita
qualificação, como parte do da realidade atual das Instituições.
a percentagem exigida.
projeto de qualificação e
formação continuada (PDI).
e) Produção intelectual dos Os dados apresentados no Processo incluem a
docentes nos últimos 5 anos produção efetuada sem vinculação com as
(publicações em jornais e Instituições de Palmas. A Comissão solicitou a
revistas
especializados, reformulação dos dados apresentadqs.
congressos científicos, livros e
etc.).

X

-/<"X

Apesar de incipiente,
existe
produção
estritamente

vinculada

às

atividades

desenvolvidas

1
/

\i

)
3

íni

ú- c)
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no

âmbito das Instituições.
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ROTEIRO

REQUISITOS

SITUAÇÃO ATUAL CONFORME OS

AVALIAÇÃO/

DOCUMENTOS APRESENTADOS

VISITA

CONCEITO
I

2

3

4

.?. Biblioteca

a) Mecanismos de seleção e Existe participação efetiva do corpo docente, e Foi comprovada
disponibilidade de recursos são previstos recursos adequados para participação
e
financeiros para aquisições.

aquisição.
Existem duas bibliotecas com área satisfatória.

b) Adequação espacial.

a
a

X

existência de recursos.
Está em fase final de

construção

novo

X

prédio, com 2000 m^.
c) Disponibilidade e adequação Foram
de

títulos

contemporâneos

periódicos

solicitadas informações adicionais Há necessidade de
específicas por áreas, para a devida avaliação atualização de algumai;
e
de deste item, e foi feita uma verificação in loco áreas, tendo sido feitas
acadêmicos nas Bibliotecas, pela Comissão, objetivando recomendações nessí:

clássicos

e

X

algumas áreas.
sentido, pela Comissão.
d) Acesso dos usuários às 0 Regulamento Interno da Biblioteca é Foram
feitatfacilidades, recursos e materiais satisfatório, mas não são utilizadas facilidades recomendações
pela.
correntes.

de apoio da tecnologia da proporcionadas

pelo

IBICT,

BIREME, Comissão para suprir as

informação, inclusive via rede PRODASEN,COMUT,etc.

deficiências verificadas

interna, no país e no exterior.

no aproveitamento da
tecnologia
de
informação disponível.
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e) Política de atualização e Constam medidas adequadas no Plano de A política adotada é
renovação
permanente
do Desenvolvimento Institucional.
adequada.
acervo (PDl).

X

'"*s.
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X

ROTEIRO

REQUISITOS

SITUAÇÃO ATUAL CONFORME OS

AVALIAÇÃO/

DOCUMENTOS APRESENTADOS

VISITA

CONCEITO
1

2

3

4

4. liistalncõcs e laboratórios

a) Existência de instalações e De maneira geral as instalações são Foi recomendada pela
laboratórios
adequadamente satisfatórias, com exceção das instalações e Comissão
atenção
equipados para o ensino.
equipamentos do Laboratório de Ciências.
especial para com o
Laboratório

X

d(í

Ciências.

b)
Disponibilidade
de
microcomputadores (ao menos
um para cada trinta estudantes),
aplicativos e acesso às redes
como

recursos

de

Constam do Processo os equipamentos de A
Instituição
computação existentes, podendo ser calculado comprometeu-se
a
0 índice de 1 microcomputador para cada 40 adquirir de imediato um
número
de
alunos, bastante aquém do recomendado.
microcomputadores

X

1 n

aprendizagem.

que tornasse adequado

1 -í

1

0 índice existente.

c)

Política

de

atualização, Constatou-se no PDI a existência de recursos
expansão
e
renovação considerados exíguos para a atualização dos
permanente dos recursos da equipamentos de laboratório.
tecnologia da informação e da
infra-estrutura de ensino (PDí).

A

Comissão

i
L

\

recomendou os maiores

esforços
para
ti
consolidação da infra-

nj

X

estrutura laboratorial.
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ROTEIRO

REQUISITOS

5, Atividades

de

extensão

e

SITUAÇÃO ATUAL CONFORME OS

AVALIAÇÃO/

DOCUMENTOS APRESENTADOS

VISITA

CONCEITO
1

2

3

4

de

uesQiiisa

a) Participação dos alunos em práticas Destaca-se a participação dos alunos em
articuladas

às

áreas

dos

cursos

oferecidos.

b)

Atividades

envolvendo a comunidade.

permanentes

Foi

verificada

práticas ligadas aos cursos de licenciatura participação

de São

ministrados

cursos, e

a

dos

X

a
das

X

alunos.

efetuadas Foi

formação continuada e de interação palestras, seminários e eventos, como
com a comunidade.
atividades de extensão regulamentadas por
ato específico da Instituição.

c) Planos e recursos para a melhoria 0 PDI contempla recursos e planos para a
das atividades de extensão (PDI) e de melhoria destas atividades.
pesquisa.

verificada
existência
atividades
mencionadas.

A Comissão considera
as medidas tomrdas
como satisfatórias.

X

d) Integração dos cursos de graduação Existe pouco entrosamento dos cursos de Existe,
entretanto,
com as atividades de pesquisa e graduação com as atividades de pesquisa e esforço específico para
extensão

extensão.

e) Atividades permanentes de iniciação Existe preocupação com projetos de
cientifica.

pesquisa e iniciação científica.

proporcionar
integração.
A

X

maior
Comissão

comprovou

o

desempenho

X

tom

d(;ste

setor.
-
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ROTEIRO

REQUISITOS

SITUAÇÃO ATUAL CONFORME OS

AVALIAÇÃO/

DOCUMENTOS APRESENTADOS

VISITA

CONCEITO
I

2

3

4

6. Cursos de csuccializacno

a) Experiência acumulada em cursos Existe boa experiência, abrangendo Avaliação plenamente
de especialização.
razoável número de alunos.
favorável. .

b) Oferta regular de especialização E plenamente satisfeito o requisito Foi comprovada
abrangendo número de alunos igual a deste item.
oferta.
pelo menos 10% das vagas ofertadas
para ingresso nos cursos de graduação.
c) Planos e recursos para a melhoria Constam do PDl planos e recursos.
dos cursos de especialização (PDI).

X

a
X

Considerados

X

satisfatórios.

d) Oferta de cursos de mestrado nas
áreas de excelência de ensino.
-

-

-

-

-

-
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7- Autoiioinia Acadcniicn

Conforme constou do Relatório da Comissão, houve necessidade de reformulação do Estatuto e do Regimento propostos para
o Centio Univeisitário, o que foi feito com orientação dada pela Comissão. Como a Comissão não mais teria oportunidade de se reunir
para analisar em conjunto essas peças, foi delegada essa responsabilidade a um de seus membros, a Pmfa. Nadja Maria Valverde Viana,
que continuou mantendo contato com as Instituições que postulam a transformação em Centro Universitário. Enviadas pelo correio as
novas versões dessas peças normativas, loram elas examinadas pela Profa. Nadja, que achou-as adequadas aos quesitos constantes do
Roteiro, no que se refere à autonomia acadêmica. Como em outros casos de transformação de instituições em Centros Universitários, a
Comissão já havia se manifestado pi-eviamente sobre alguns itens que deixar iam de ser considerados nesta análise, por entender que não
deveriam constituir limitações para o Projeto. Tais itens foram essencialmente a exigência de titulação mínima para o Diretor Geral (ou
Reitor) do Centro, e a estabilidade empregaticia de representantes eleitos par a os colegiados do Centro.

Os demais membros da Comissão concor daram com a análise pr ocedida pela Profa. Nadja Maria Valverde Viana.

A

íN

/

r». •/

íá

/'>■
'
C.«-)

Dmo. Sr. Prof. Dr. Cid Gesteira

\(

Departamento de Política de Educação Superior
Secretaria de Educação Superior

Prezado Dr. Cid:

Apraz-me informar que foram cumpridas pelas interessadas as
condicionalidades constantes do Relatório da Comissão designada pela Portaria n"
100/99/Sesu/MEC, de 04/02/99, referente à verificação da existência de condições para

a transformação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas, e Faculdades
Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas, em
Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná.

De fato, foram entregues comprovantes da aquisição de número suficiente de

microcomputadores para superar a proporção estabelecida no Roteiro para a
Verificação, e foram apresentadas novas versões do Estatuto e do Regimento
propostos para o futuro Centro. Essa documentação já se encontra anexada ao
processo n° 23000.009452/98-11.

Desta forma, a Comissão entende que se encontra encerrada a sua tarefa, mas
permanece ainda à disposição para outras informações que se tornem necessárias.
Atenciosamente,

Ruy Carlos de Camargo Vieira
Brasília, 2 de junho de 1999
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

^

^

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

departamento de política do ensino superior

o
-o
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'Cs

COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR
•:^-

^LATÓRIO/SESu/COSUP N" 120/2002
Processos n°s:23000.009452/98-,1 23000^
23000.012838/2000-50
Int^essado : 2j000.012836/2000-61,
centro pastoral,
educacional E ASSISTENCIAL '-DOM CARLOS"
CNPJ
: 79.541.5.87/0001-04
Assunto : Atendimento da Diligência CNE/CES n° 114/2001, referente ao

credenciamento das Faculdades Integradas de Palmas como Centro
Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná, com sede na
cidade de Palmas, no Estado do Paraná.
I - HISTÓRICO

O Centro Pastoral, Educacional e Assistencial "Dom Carlos" com

ase no Decreto^ 2.306/97 e na Portaria Ministerial n° 639/97, solicitou a este
mis erio, em-1 de setembro de 1998, o credenciamento do Centro Universitário

locesano do Sudoeste do Paraná, por transformação da Faculdade de Filosofia

Ciencms e Letras de Palmas e das Faculdades Reunidas de Administração'
lencias Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas, com sede na cidade de
Palmas, no Estado do Paraná.

Cumpre destacar que conforme a Portaria MEC n° 285, de 15 de

evereiro de 2001, foi aprovado o credenciamento das Faculdades Integradas de
Palmas por transformação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas
e das Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências
tconomicas de Palmas, com base no Parecer CES/CNE n° 46/2001.

_

Apos os trâmites legais, o presente processo, referente ao

credenciamento do Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná, foi

Nacional^ de Educação, Relatório SESu/COSUP/n°

7/_001, de 31 de julho de 2001, com as seguintes indicações:

- contraria ao credenciamento pleiteado, tendo em vista o exposto no
relatório;

- que seja determinado às Faculdades Integradas de Palmas o atendimento das
recomendações das Comissões de Avaliação;

- que seja determinada às Faculdades Integradas de Palmas a sustação
imediata da oferta de cursos em caráter intensivo:

- que seja determinada a constituição de Comissão de Sindicância, com vistas
a apuração das irregularidades praticadas pela lES, relativas ao oferecimento
de cursos em caráter intensivo.
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o Conselho Nacional de Educação, pela Diligência CES/i

rf)

114/2001, considerou necessária a juntada de informações atualizadas e solicitou

relatório circunstanciado sobre as iniciativas adotadas pela lES, com relação aos
cursos avaliados, destacando:

Especial atenção deverá ser dada às medidas adotadas para sustar a
possibilidade de oferta de cursos de caráter intensivo de seis semanas, com
apresentação de documentação pertinente, sobretudo em relação ao horário

das disciplinas e de trabalho acadêmico efetivo com respectiva alocação de
professores e de alunos e data de sua implementação.

A Diligência CES/CNE n° 114/2001 determinou, também, a

elaboração de documento específico para cada curso avaliado, solicitando a
descrição das ações realizadas quanto aos seguintes itens:
1. reformulação das propostas pedagógicas de todos os cursos ministrados
pela Instituição, inclusive as das licenciaturas, tendo por base as diretrizes
para a formação de professores em nível superior e as diretrizes curriculares

nacionais já aprovadas, acompanhada de análise crítica da recomendação
recebida e de seu atendimento;

2. atualização de acervo bibliográfico em correspondência com o debate da

área específica e das reformulações curriculares realizadas e previsão de novas
medidas com indicação dos prazos fixados;

titulação do corpo docente e sua participação em eventos científicos e
profissionais das respectivas áreas;

4. aquisição de equipamentos para Educação Física, laboratórios dos cursos de
Química, Biologia, Física e Matemática;

5. revisão do PDI de modo a tomá-lo consistente com a experiência
institucional e a disponibilidade de qualificação docente;
6. regularização da oferta dos cursos de pós-araduação stricto sensu junto a
CAPES.

A Diligência se refere ao prazo de 60 dias para retomo, ao
Conselho Nacional de Educação, das informações solicitadas.
A Instituição encaminhou, em 22 de dezembro de 2001, a
documentação constante de 24 volumes, assim discriminados: volume do Relatório

de Cumprimento de Diligência, volumes da Titulação do Corpo Docente e
Participação em Eventos, volume da revisão do Plano de Desenvolvimento

Institucional e volumes relativos ao cumprimento das recomendações constantes
dos relatórios de avaliação dos cursos ministrados.
Os resultados da análise elaborada pela SESu/MEC, da

documentação encaminhada pela Instituição, encontram-se explicitados na segunda
parte do presente Relatório.
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II - MÉRITO

Inicialmente, a Instituição reflita diversos pontos destacados no

Relatório SESu/COSUP/N° 927/2001, apresentando as seguintes considerações:
- a SESu, ao invés de encaminhar ao Conselho Nacional de

Educação o processo de credenciamento, solicitado em 1998, nomeou Comissões

de Avaliação dos cursos ministrados, providência não determinada pela Comissão
de Credenciamento que atuou no presente processo;
- a Instituição oferece estudos de recuperação, não se tratando,
contudo, de cursos regulares e de cursos intensivos. A medida encontra-se
respaldada em Regimento regularmente aprovado;
- o relatório de avaliação do curso de Ciências foi elaborado antes

(:V

da edição do Parecer CES/CNE n° 618/99, que define critérios para avaliação das
solicitações de credenciamento de Centros Universitários. Assim, a Comissão não

deixou de atiibuir conceito para cada um dos itens avaliados, tendo em vista que
esse procedimento ainda não estava formalmente definido;
" ^ tramitação do processo de credenciamento do Centro

Universitário deveria ser disciplinada pela legislação vigente à época da solicitação
inicial, ou seja, o Decreto n° 2.306/97 e a Portaria MEC n° 639/97;

- a proposta de implantar sete cursos em cinco anos, conforme

pieyê o PDI, não é ambiciosa, pois a lES já provou sua competência e estabilidade
institucional;

- a SESu/MEC não poderia suspender o andamento dos processos

de renovação de reconhecimento dos cursos ministrados, condicionado à apuração
de possível ilegalidade quanto à oferta dos estudos de recuperação. Esse fato
condenou a Instituição, antes de qualquer julgamento.

De acordo com o documento, a Instituição, apesar de não

concordar com diversos pontos indicados no Relatório SESu/COSUP n° 927/2001,
procurou atender a Diligência CES/CNE n° 114/2001, conforme esclarece nos itens
a seguir:

Das semanas de recuperação intensiva

A Instituição oferece atividades didático-pedagógicas regulares,
acompanhadas de estudos de recuperação de caráter intensivo, buscando reduzir a
evasão de alunos e melhorar a qualidade de seus diversos cursos.

O artigo 30 do Regimento da lES, aprovado pelo Parecer
CES/CNE n° 46/2001 e pela Portaria MEC n° 285/2001, preceitua:
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Artigo 30 Na educação superior, o ano letivo regular, independentemente __
ano civil, tem, no mínimo duzentos dias de trabalho acadêmico letivo,
excluído o tempo reservado a exames finais, quando houver.
§ 1° O ano será dividido em dois semestres letivos, de no mínimo cem dias

r.

cada um de acordo com o que foi anualmente fixado em calendário escolar.

§ 2° O período letivo prolongar-se-á, sempre que necessário, para que se
completem os dias letivos, bem como para o integral cumprimento do
conteúdo e da carga horária estabelecida nos programas e nas disciplinas nele
ministradas.

§ j Além dos períodos já referidos, as Faculdades poderão organizar outros
de caráter intensivo e de recuperação conforme explicitado no horário.

A Instituição anexou o Calendário Escolar relativo ao ano letivo de

2002(Anexo 3), o Horário de Aulas do 1° Semestre de 2002 e o Horário de Aulas

de Recuperação - Intensivo 1° Semestre de 2002 (Anexo IV). O confronto, por
amostragem, entre os horários de aulas regulares e de aulas de recuperação, por
curso, indica a não existência de sobreposição.
Da reformulação das propostas pedagógicas
Em processos específicos, a Instituição solicitou o reconhecimento

da habilitação Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, do curso de

Pedagogia (processo n° 23000.012838/2000-50), da habilitação Português e
Espanhol, do curso de Letras (processo n° 23000.012832/2000-82), do curso de
Secretariado Executivo Bilingüe (processo n° 23000.012836/2000-61), e do curso
de Ciências Políticas e Sociais (processo n° 23000.012835/2000-16). Também foi
solicitado o reconhecimento dos cursos de Física, licenciatura, (processo n°
23000.012833/2000-27) e do curso de Análise de Sistemas (processo n°
23000.012839/2000-02).
Acrescentando-se os conceitos procedentes da avaliação realizada

na fase de reconhecimento àqueles anteriormente atribuídos, obtêm-se os seguintes
dados:
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FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE PALMAS
Atos de

•w:--

Cursos

1. Filosofia, licenciatura

2. Pedagogia, c/as habilitações:

Autorização
Dec. 63.583/68

a) Magistério das Matérias
Dec. 63.583/68
Pedagógicas do Ensino Médio
b) Administração Escolar
Dec. 63.583/68
c) Orientação Educacional
Dec. 63.583/68
d) Supervisão Escolar
Dec. 83.472/79
e) Magistério das Séries Iniciais do Port. 802/98
Ensino Fundamental
3. História, licenciatura

4. Letras, lie. C/as habilitações:
a) Português/Francês
b) Português/Inglês
c) Português

Reconhecimento
Dec. 72.452/73

Conceitos de

Avaliação
B

Dec. 72.452/73
Dec. 72.452/73

Dec. 72.452/73
Port. 249/82
B

Dec. 63.583/68

Dec. 72.452/73

Dec. 63.583/68

Dec. 72.452/73

Dec. 72.352/74

Dec. 83.211/79

Dec. 83.472/79

Port. 249/82

C

d) Português/Espanhol

Port. 374/98

B

5. Secretariado Executivo Bilíngüe

Port. 218/98

Efeito de registro de

6. Ciências Políticas e Sociais

Port. 792/98

7. Curso Superior de Tecnologia em

Port. 1.192/99

diplomas
A

Horticultura

Obs. O Par. N° 325/82, referente ao reconhecimento dos cursos de Pedagogia e de Letras, esclarece que o
curso de Letras dispõe de 240 vagas e o de Pedagogia de 120 vagas totais anuais.
faculdades reunidas de administração, ciências contábeis F. CIENriAS FmNnMrrAS np pat ^4A<;
Atos de

Cursos

Autorização

Conceitos de

1. Administração

Dec. 84.784/80

Reconhecimento
Port. MEC 76/83

2. Ciências Contábeis
3. Ciências Econômicas

Dec. 84.784/80

Port. MEC 76/83

Dec. 84.784/80

Port. MEC 76/83

4. Curso Superior de Tecnologia,

Dec. 89.054/83

Port. MEC 137/87

Dec. 89.186/83

Port. MEC 137/87

B

Dec. 90.884/85

Port. 337/88

C*

avaliação

Corpo docente: CR
Org.didáticopedagógica: CR
Instalações: CB
C

Corpo docente: CB
Org.didáticopedagógica: CB
Instalações: CMB

modalidade Administração Rural
5. Educação Física, licenciatura

6. Ciências, com habilitações em:
a) Matemática
b) Biologia
c) Química

Dec. 90.884/85

Port. 337/88

C

Dec. 90.884/85

Port. 337/88

7. Física, licenciatura plena

C

Dec. Estadual

B

3.835/97

8. Análise de Sistemas, bacharelado

Dec. Estadual

Em diligência

3.835/97

* Resultado obtido no ENC 2000.
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A Instituição, no volume Relatório de Cumprimento da Diligência

CNE/CES n 114/2001, informou que procedeu a reformulação das propostas
pedagógicas dos cursos e que, com relação às licenciaturas, está aguardando, para
implantação, a publicação das novas grades curriculares do ano de 2002.
Foram descritas, em volumes específicos, as ações realizadas pela
Instituição, com relação aos cursos ministrados.
1- Filosofia, licenciatura

A Comissão de Avaliação apresentou as seguintes recomendações:

reformulação curricular, revisão de ementas, programas e da bibliografia, com a
inclusão de textos clássicos, em alguns casos já disponíveis na biblioteca;
promover a qualificação dos docentes em áreas específicas de Filosofia, já que a
maioria dos professores possui pós-graduação em Educação; aquisição de obras
completas e de textos clássicos originais.
De acordo com o que consta do Volume Anexo 15 - Curso de

Filosofia a Instituição promoveu as seguintes ações: reformulação curricular,
revisão de ementas e programas, em conformidade com as diretrizes curriculares.

A Instituição está envidando esforços para a contratação de dois professores com a
titulação de mestre e/ou doutores com formação específica em Filosofia, para o
segundo semestre de 2002, quando será também realizada a efetivação de dois
professores em regime de dedicação exclusiva, voltados para a iniciação científica.
Atualmente o corpo docente está assim constituído:
Titulação
Doutores
Mestres

Mestrando

Áreas do conhecimento

Total

Teologia, Educação

02

Educação
Educação

05
01

lotai

08

A Instituição informou que foram adquiridos 465 títulos/560
exemplares de livros da área de Filosofia e que a biblioteca conta atualmente com

1.577 títulos/1.946 exemplares. Além disso, destinou novos espaços para estudos,
com a oferta de equipamentos tecnológicos e acesso à Internet.
2. Pedagogia, com
Pedagógicas

do

as habilitações

Ensino

Magistério

das Matérias

Médio, Administração

Escolar.

Orientação Educacional, Supervisão Escolar e Magistério das
Séries Iniciais do Ensino Fundamental

Anexo 19 — Curso de Pedagogia, a Instituição se refere
ao cumprimentoNodevolume
recomendações
apresentadas por ocasião da autorização^^^^
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funcionamento da habilitação. Esclarece que, devido à hierarquização r'v
disciplinas, até o presente momento foi contemplado o eixo alfabetização.
Informou, ainda, que foi implantado o programa de iniciação científica e que,- a
partir de 1998, foram adquiridos títulos de livros, de modo a perfazer um total de
9.726 títulos/13.325 exemplares. Projetos de extensão vêm sendo desenvolvidos e
providências foram adotadas para.ampliar a carga horária dos docentes.
A qualificação do corpo docente do curso de Pedagogia encontra-se
a seguir delineada:
Titulação

C:;í

Total

Doutores
Mestres

01

Especialistas

08

Graduados
Total

02

15

26

A Instituição, referindo-se ao relatório da Comissão de Avaliação
que atuou no processo de reconhecimento, informou que, para os próximos cinco
anos, foi estabelecido como meta o aumento para 20,6 do percentual de docentes

doutores e mestres, com regime de tempo integral. A Instituição pretende
consolidar, até o segundo semestre de 2002, a proposta de criação do Instituto
Superior de Educação e do Curso Normal Superior.
Consta do volume apresentado, a reestruturação do projeto
pedagógico do curso de Pedagogia, que obteve, em 2001, o conceito "C" no
Exame Nacional de Cursos.

A Instituição solicitou o reconhecimento da habilitação Magistério
das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, processo n° 23000.01238/2000-50. A
Comissão de Avaliação atribuiu o conceito "B" às condições de sua oferta, em

relatório datado de 18 de abril de 2001, homologado pela Comissão de
Especialistas

de

Ensino

de

Pedagogia, pelo

Parecer

Técnico

n°

898/2001/MEC/SESu/DEPES/COESP.
3. História, licenciatura

De acordo com o volume Anexo 16 — Curso de História, a

Instituição procedeu a reestruturação curricular. As ações empreendidas para sanar
as deficiências apontadas pela Comissão de Avaliação que atuou no processo de
renovação de reconhecimento do curso são as seguintes: contratação de um
professor, doutor em História, dois professores com titulação de mestre em
História, um professor mestrando em História e de um docente, doutor em
Teologia. O corpo docente atual acha-se a seguir representado:
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Titulação
Doutores

Total
02

Mestres

13

Mestrando

01

Especialistas

05

Total

21

5dcQ>

Após o ano de 1999, o acervo da biblioteca foi ampliado, mediante

aquisição de 3.645 títulos/4.919 exemplares de livros, com a previsão de assinatura
de quatro periódicos nacionais e de dois internacionais, em 2002.
Foi também instalado o Centro de Pesquisas, Documentação e

Estudos Regionais, em abril de 2001, organizado em quatro divisões; Laboratório
de Pesquisa Social, Documentação Histórica, Núcleos de Estudo e Pesquisa e
Unidade de Tecnologia da Informação.
Consta do volume o novo projeto político-pedagógico do curso de
História.

4. Letras, licenciatura, com as habilitações Português e Francês,
Português e Inglês. Português, e Português e Espanhol

De acordo com o novo projeto pedagógico do curso de Letras,

constante do volume Anexo 17 — Curso de Letras, a Instituição oferece as seguintes

habilitações: Português e Inglês e respectivas Literaturas; Português e Literaturas
da Língua Portuguesa; Português e Francês e respectivas Literaturas; Português e
Inglês e respectivas literaturas; Português e Espanhol e respectivas Literaturas.
Em atendimento às recomendações da Comissão de Avaliação, que
atuou na renovação do reconhecimento do curso, a Instituição informou que o

número de vagas nem sempre é preenchido, do que decorre a formação de turmas
com menor número de alunos, a exemplo do que ocorre com a turma do primeiro
ano que, no segundo semestre de 2001, contava com apenas 35 alunos. O atual

coordenador do curso possui a titulação de mestre e está contratado em regime de
tempo integral. Quanto ao regime de trabalho do corpo docente, a Instituição
esclareceu que o problema deverá ser sanado paulatinamente e, atualmente, há dois
professores contratados em regime de tempo integral. Foram instalados diversos
gabinetes destinados a professores.
O corpo docente do curso de Letras está assim constituído:
Titulação

Total

Mestres

13

Especialistas

08

Total

21
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No

processo

n°

23000.012832/2000-82,

referente

p

-reconhecimento da habilitação Português e Espanhol e respectivas Literaturas, a
Comissão de Avaliação atribuiu o conceito "B" às condições de sua oferta, em
relatório homologado pela Comissão de Especialistas de Ensino de Letras,
conforme Parecer Técnico n° 028/2001/MEC/SESu/DEPES/COESP.
5. Secretariado Executivo Bilíngüe, bacharelado

O curso foi avaliado para fins de reconhecimento, conforme
processo n° 23000.012836/2000-61, com o conceito final "C" atribuído às

condições de sua oferta. Em relatório datado de 6 de abril de 2001, a Comissão

i-y::;

considerou que a grade curricular e os respectivos programas privilegiam a área de
Administração, ressaltando que não foram apresentados os programas das
C:;v;

disciplinas.

i

A Comissão de Especialistas de Ensino de Letras, Parecer Técnico

n 1.029/2001/MEC/SESu/DEPES/COESP, alterou o conceito atribuído ao projeto
pedagógico, de "C" para "D", em razão de equívoco da Comissão de Avaliação.
Recomendou o cumprimento de diligência, para adequar os itens: qualificação do
coordenador do curso, pesquisa e produção docente, biblioteca, projeto
pedagógico. Determinou, também, que as aulas de língua estrangeira sejam
ministradas a turmas de, no máximo, 25 alunos. A Comissão de Especialistas de

Ensino de Letras manifestou-se favorável ao reconhecimento do curso, apenas para
efeito de registro de diploma dos alunos concluintes.

CEE

de

A Instituição encaminhou documentação adicional, analisada pela
Letras, que, no Parecer Técnico n° 1.563/2001

MEC/SESu/DEPES/COESP, considerou que a Instituição cumpriu as diligências,

apenas parcialmente. Assim, a ementa da disciplina "Inü-odução à Administração"
apresenta uma lista de nove capítulos, provavelmente, retirada de um livro a ser

adotado.^ Existe incoerência entre as ementas, os objetivos, o conteúdo
programático e a bibliografia das disciplinas de Língua Portuguesa. A Instituição
não se comprometeu a reduzir o número de alunos das turmas das disciplinas de
língua estrangeira, considerando-se que o escritório modelo dispõe de 20
microcomputadores. A Instituição não encaminhou os comprovantes de assinatura
dos periódicos listados e deixou de anexar a relação dos alunos concluintes.
A CEE de Letras manifestou-se favorável ao reconhecimento do

curso, apenas para efeito de registro de diploma dos alunos concluintes,
recomendando que a Instituição solicite, posteriormente, o reconhecimento do
curso.

No volume Anexo 21 — Curso de Secretariado Executivo Bilíngüe, a

Instituição informou que as vagas iniciais nem sempre são preenchidas,
constatando-se a existência de 19 alunos no segundo semestre de 2001.
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Quanto ao item "Dedicação e regime de trabalho do corpo

docente , a Instituição esclareceu que foram contratados dois professores em
regime de tempo integral e que, atualmente, o regime de trabalho dos professores é
o que se segue:
Regime de trabalho

Quantidade

Percentual

Tempo integrai -40 horas
Tempo parcial- acima de 20 horas

02

Horista-4 a 19 horas

17

8,3
20,8
8,0

05

De acordo com o documento, a Instituição vem desenvolvendo

esforços para a implantação da pesquisa e para incremento da produção dos
docentes do curso. Encontram-se em andamento vários projetos de pesquisa, em
áreas afins. O curso conta com pesquisadores, que possuem trabalhos publicados.
A lES esclareceu que os periódicos existentes, específicos da área, são raros.

Entretanto, após a visita da Comissão de Avaliação, foram adquiridos periódicos
de áreas afins, como Administração, Língua Inglesa e Língua Espanhola,
Economia e Direito.

A Instituição destacou que a infra-estrutura contempla espaços

destinados aos professores e que a biblioteca dispõe de 18 gabinetes para leitura.
6. Ciências Políticas e Sociais, bacharelado

A Instituição solicitou o reconhecimento do curso de Ciências

Políticas e Sociais, conforme processo n° 23000.012835/2000-16.
A Comissão de Avaliação atribuiu às condições de oferta do curso o

conceito final A , em relatório homologado pela Comissão de Especialistas de
Ensino

de

Ciências

Sociais,

pelo

Parecer

Técnico

n°

1.085/2001/MEC/SESu/DEPES/COESP.
O volume Anexo 12 — Curso de Ciências Políticas e Sociais

relaciona as medidas adotadas, a partir do relatório da Comissão de Avaliação,
para aprimorar o curso, destacando-se: elaboração de nova grade curricular,

destinação de um orientador para cada aluno que estiver desenvolvendo estágio
supervisionado; institucionalização de dois eventos internos, de programação
extra-cumcular; aumento da carga horária de dois professores, mediante programa

institucional de incentivo à pesquisa; criação de página eletrônica para divulgação
do curso; contratação de um professor da área de Sociologia; ampliação da carga
horária didática dos professores que atuam nas áreas de Antropologia, Ciência
Política e Sociologia; realização de estudos para implantação da modalidade
licenciatura, no curso.
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7. Administração, bacharelado
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No volume Anexo 8 — Curso de Administração, são presL.
das

informações sobre a situação atual do curso e sobre as ações empreendidas para

sanar as deficiências apontadas pela Comissão de Avaliação que atuou na
renovação de reconhecimento do curso.

De acordo com o documento, o corpo docente conta com 55% de

mestres e doutores, tendo em vista que os professores, mestrandos à época da
avaliação, concluíram o curso. Há 60% de docentes em regime de tempo parcial e
entre 10 a 29% dos professores publicaram trabalhos nos últimos três anos. A

Instituição adotou modelo uniforme de currículos para o corpo docente.
Para melhoria da organização didático-pedagógica, ocorreram
rx

debates sobre o projeto pedagógico, que foi reestruturado, e inúmeras ações foram
adotadas, discussão dos conteúdos programáticos e planos de ensino de cada
professor com a coordenação do curso; pesquisa de opinião com os alunos para
constatar se as finalidades e objetivos estão sendo alcançados; distribuição de

folders aos alunos; padronização dos planos de ensino; alocação de recursos para a
participação dos professores do curso em eventos, cursos, apresentação de
trabalhos científicos; implantação do projeto de incentivo à produção acadêmica;
apresentação dos trabalhos de conclusão de curso pelos formandos, aberta à

comunidade; implantação da Empresa Júnior; aquisição de microcomputadores;
elaboração de documento formal sobre a política de uso dos laboratórios de

Informática; expansão do acervo da biblioteca, com a aquisição de 427 títulos/554
exemplares de livros.
8. Ciências Contábeis, bacharelado

A Instituição apresentou projeto pedagógico reformulado e prestou
esclarecimentos sobre as medidas adotadas para sanar as deficiências indicadas
pela Comissão de Avaliação que atuou na renovação de reconhecimento do curso.
Conforme consta do volume Anexo 10 — Curso de Ciências

Contábeis, as questões relativas a conteúdos optativos e ementários foram sanadas
com a reeestruturação do projeto político-pedagógico do curso. A Instituição vem

incentivando as atividades formais de pesquisa acadêmica e a titulação do corpo
docente. As 75 vagas iniciais do curso não são preenchidas e, devido à evasão, o
número de alunos formandos alcança a média de 20 alunos por turma.
Atualmente, há quatro professores de disciplinas da área de

Contabilidade com dedicação parcial e cinco professores, em regime de tempo
mte^al, que atuam em áreas correlatas. A Instituição está incentivando a
qualificação do corpo docente, mediante programas de mestrado. Existem
atualmente trabalhos de iniciação científica em andamento, sob a orientação ca
docentes do curso.

/
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Para o curso de Ciências Contábeis encontram-se dispo
i

Escritório Modelo, com 23 microcomputadores, quatro impressoras e os mais
variados softwares da área contábil. Para as atividades de pesquisa, há um
laboratório, com cinco microcomputadores. Com a implantação do novo currículo,
os professores passarão a contar com o auxílio de monitores.
9. Ciências Econômicas, bacharelado

O curso foi submetido à avaliação de Comissão, com vistas à
renovação de reconhecimento.

No volume Anexo 11 — Curso de Ciências Econômicas, a
B-

Instituição informou que foi elaborado novo projeto pedagógico para o curso, com
implantação de nova matriz curricular, a partir do primeiro semestre de 2002.
Foram instaladas salas de estudo para o corpo docente e, para atualização do
acervo bibliográfico, adquiridos 231 títulos de livros.
O corpo docente atual do curso de Ciências Econômicas encontra-

se identificado no quadro a seguir:
Titulação

Total

Mestres

06

Especialistas

17

Total

23

lO.Educacão Física, licenciatura

Conforme consta do volume Anexo 13 — Curso de Educação Física,

o projeto político-pedagógico reformulado do curso contempla a elaboração de
novo currículo, revisão de ementas e da bibliografia básica e a compatibilização de
conteúdos. A Instituição esclareceu que a implantação de disciplinas com
conteúdos voltados para a especificidade do curso ainda não consta do currículo,
aguardando-se a aprovação das novas diretrizes curriculares para Educação Física.
A época da visita da Comissão de Avaliação que atuou na
renovação de reconhecimento, um grande número de professores ainda não havia

concluído o mestrado. O nível de formação do corpo docente atual está
representado no quadro a seguir:
Titulação

Total

Doutores

03

Mestres

19

Especialistas

09

Graduados
Total

01
32
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11.Curso de Ciências, habilitações Matemática. Biologia e Ou

A Instituição apresentou três volumes relativos às habilitações:

Anexo 18 — Curso de Matemática, Anexo 9 — Curso de Biologia e Anexo 14 —
Curso de Física.

^ Matemática

Em verificação realizada nos dias 8 e 9 de março de 2001, a

Comissão de Avaliação promoveu a avaliação da habilitação Matemática, tendo
apresentado as seguintes recomendações: criação de uma política de qualificação
docente, diversificando a escolha das Instituições; contratação de docentes com

formação, pelo menos, em bacharelado de Matemática; apoiar a participação dos
docentes em congressos científicos, na área de Matemática.

A Comissão recomendou também: realização de mudança geral na
estrutura curricular da habilitação Matemática; ampliação do acervo da biblioteca;
destinação de maior número de salas para os professores.
A Comissão deixou de atribuir conceito final às condições de oferta
da habilitação Matemática, do curso de Ciências.

A Instituição informou que promoveu inúmeras ações corretivas

para adequar a oferta do curso de Matemática. Com relação ao corpo docente,

foram contratados quatro professores na área de Matemática, com dedicação
exclusiva, e, hoje, integram o quadro mais cinco docentes com a titulação de
mestre. Foi designado novo coordenador para o curso, licenciado e mestre em

Matemática. Também foi instituído o colegiado do curso de Matemática, conforme

ata de criação do Colegiado do curso de Ciências, Habilitação em Matemática, cuja
regulamentação encontra-se anexada ao volume correspondente ao curso.
O novo projeto pedagógico objetiva a criação do curso de

Matemática, licenciatura. A grade curricular passa a contemplar a disciplina
Cálculo Diferencial e Integral.
A Instituição salientou que a Comissão de Avaliação para a

renovação de reconhecimento da habilitação Matemática considerou cumpridas as
exigências anteriormente apresentadas pela Comissão de Avaliação das Condições
de Oferta.

Após a última visita de avaliação, foi instalado um laboratório de
Matemática.

^ Biologia

Em atendimento às recomendações da Comissão de Avaliação que
atuou na fase de renovação de reconhecimento, a Instituição informou que: o novo
projeto pedagógico do curso modifica o perfil profissional do egresso; as ementas

foram modificadas, incluindo-se as de Biologia Geral I e II; há previs^^^^
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implantação de um curso de Biologia, licenciatura, independente dás
habilitações.

Após a visita da Comissão de Avaliação, foram instalados quatro '
laboratórios de ensino de Biologia.
ç} Química

Com relação ao corpo docente, a Instituição esclareceu que há
previsão de que dois professores concluam o curso de doutorado, em 2003. Na
época da avaliação, com vistas à renovação de reconhecimento, havia cinco

professores com dedicação integral, número que foi ampliado para nove. Com a
reestruturação curricular, na qual as disciplinas se concentram na área de Química,

com a diminuição do número total de professores, a porcentagem de professores
em tempo integral será elevada. Ocorreu incremento da participação dos
professores em eventos científicos.
O curso conta com três laboratórios.

O corpo docente da habilitação Química está constituído conforme
quadro a seguir:
f

Titulação

-

■ ■ ■

■ .

Áreas do conhecimento

Total

Doutores

Química

01

Mestres

Educação (13), Físico-Química, Matemática (2),

21

Física (3), Ciência Espacial. Química
Mestrandos

Educação

01

Especialistas

Química (3), Fitoterapia. Zoologia

05

lotai

28

Cabe a esta Secretaria sugerir ao Conselho Nacional de Educação
que recomende à Instituição a transformação do curso de Ciências, com as

habilitações Matemática, Biologia e Química em três cursos independentes:
Biologia, Matemática e Química.
12.Física, licenciatura plena

O curso foi avaliado para fins de reconhecimento, conforme
processo n° 23000.012833/2000-27, com o conceito global "B" atribuído às

condições de sua oferta. Em relatório datado de 26 de abril de 2001, a Comissão
manifestou-se favorável ao reconhecimento do curso, o que foi referendado pela
Comissão de Especialistas de Ensino de Física, Parecer Técnico n° 349/2001
MEC/SESu/DEPES/CGAES.

No volume Anexo 14 — Curso de Física, a lES informou que foi

elaborada nova matriz curricular, que deverá vigorar após sua publicação. Ocorreu
a reformulação de ementários. Após a visita da Comissão, foram adquiridos
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títulos de livros na área e a solicitação para aquisição de periódicos. O Laboratório
de Física Moderna já se encontra implantado. Acha-se em fase de implantação o
Laboratório de Pesquisa.
13. Análise de Sistemas, bacharelado

O processo n° 23000.012839/2000-02, referente ao reconhecimento

do curso, encontra-se em diligência determinada pela Comissão de Avaliação, a ser
verificada em nova visita.

No volume Anexo 22 — Curso de Sistemas de Informação, a

Instituição informou que foram adotadas medidas concernentes à adequação do
curso. O quadro transcrito pela Instituição demonstra que na avaliação realizada
foram obtidos os seguintes conceitos:

á

Item avaliado

Corpo docente

Conceito

Justificativa resumida

E

Nível de formação e adequação do corpo docente: D
Dedicação e estabilidade do corpo docente: D
Política de aperfeiçoamento/qualificação/atualização: C
Qualificação do coordenador do curso: B

Plano pedagógico

C

Perfil do egressos e metodologia do curso: C
Estmtura curricular: C

Pesquisa, pós-graduação e extensão: C
Administração acadêmica do curso: B
Infra-estrutura

B

Recursos de biblioteca de suporte ao curso: C
Laboratórios de computação: C
Infra-estrutura física: A

Pessoal técnico de apoio: B
Desempenlio do curso

C

Número de vagas: C
Desempenho do curso: C

Devido ao conceito "E" atribuído ao corpo docente, a Instituição
adotou as seguintes providências:
Nível de formação e adequação do corpo docente - A Comissão de

Avaliação constatou a ausência de professores com a titulação de mestre ou de
doutor e que havia um único professor responsável por mais de três disciplinas.
Para sanar essas deficiências, a Instituição contratou quatro professores mestres e
uma professora especialista, que, até 2002, deverá obter o título de mestre.
Dedicação e estabilidade do corpo docente — A Instituição procurou
aumentar o número de professores da área, em regime de tempo integral, tendo

contratado três professores nesse regime. Os demais professores em tempo integral
foram mantidos.

Perfil dos egressos e metodologia do curso — O perfil dos egressos e
a metodologia do curso foram reformulados, anexando-se informações sobre as
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necessidades econômicas da região, que foram incorporadas ao novo Plano Políti
Pedagógico do curso.

Estrutura curricular — A estrutura curricular foi reformulada, com
inclusão, alteração e exclusão de disciplinas.
Pesquisa, pós-graduação e extensão — No próximo semestre será

oferecido curso de especialização em Informática na Educação. Atualmente se
encontram em desenvolvimento dois projetos de iniciação científica. Na área de

extensão, vêm sendo realizadas palestras destinadas a alunos, professores,
funcionários e à comunidade em geral.

Recursos de biblioteca de suporte ao curso - A Instituição conta
com um plano de investimento a curto e médio prazo para aquisição de novas
obras na área de informática e afins.

'•;XÍ

y

Laboratórios de Computação — A Instituição providenciou a compra
de novos equipamentos - impressoras e microcomputadores - bem como de novos
recursos de multimídia, conforme tabela apresentada. Ocorreu a implantação de
mais um laboratório de informática, para utilização no curso, integralizando um
total de sete laboratórios. As notas fiscais referentes às aquisições encontram-se
anexadas.

Infra-estrutura — Foram implantados gabinetes para os professores e

salas de estudo para os alunos. Existe sala para a coordenação.

Pessoal técnico de apoio - Foram contratados novos funcionários e

um dos professores do quadro responde pelos laboratórios.
Da atualização do acervo bibliográfico

Conforme consta do volume Relatório de Cumprimento da

Diligência CNE/CES n° 114/2001, as coordenações dos cursos promoveram um
levantamento do acervo bibliográfico, após as visitas das comissões de avaliação.
A distribuição do acervo por curso acha-se discriminadas nos volumes específicos
de cada curso.

Da titulação do corpo docente e sua participação em eventos
Essa exigência foi atendida, com a contratação de professores com

titulação mínima de mestre, para os cursos com quadro docente considerado
insatisfatório pelas diferentes comissões. A Instituição ampliou o número de
docentes com regime de trabalho em tempo parcial ou integral, passando a contar
com profissionais de maior dedicação às atividades didáticas.

A Instituição instituiu política de bolsa auxílio financeiro para

incrementar a participação dos professores em eventos científicos e profissionais.
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Da aquisição de equipamentos

A Instituição apresentou relato das ações empreendidas para

adequar o número de equipamentos destinados aos cursos de Educação Física,
Ciências (Biologia, Física, Matemática, Química).
Da revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI

A Instituição promoveu os estudos necessários à reformulação do

PDI, consolidados com a apresentação do Plano referente ao período 2002/2005,
em consonância com o Plano de Desenvolvimento Estratégico 2002/2006, os
resultados da Avaliação Institucional 2001 e o Plano de Qualidade Institucional —

üííii
l-iix

ISO 9002.
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O novo PDI integra o volume Anexo 6- Da Revisão do Plano de
Desenvolvimento Institucional — PDI.

Da regularização de oferta dos cursos de pós-graduação stricto sensu junto a
CAPES

adendo integrante do volume Relatório de Cumprimento da

Diligência CNE/CES n° 114/2001 (Anexo 7), a Instituição presta esclarecimentos
sobre a implantação dos cursos de pós-graduação.
Em 1994, foi firmado convênio com a Pontifícia Universidade

Católica do Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento de um programa de
Mestrado em Educação. Em 1997, iniciou-se a oferta do curso de Mestrado em

Ciências Sociais Aplicadas e, em 1998, o de Mestrado em Educação. Essa
iniciativa teve como conseqüência a contratação de 27 professores com a titulação
de doutor, ligados às diferentes áreas de interesse desses programas.
Apesai' de avanços significativos, a Instituição não obteve a
recomendação da CAPES,sustando, por essa razão, o ingresso de novos alunos.
A Instituição ressaltou que estão sendo investidos consideráveis

recursos no plano de capacitação de docentes, com o objetivo de constituir a curto
prazo um corpo de professores com doutoramento e dedicação exclusiva à pósgraduação stricto sensu.

Considerações da SESu/MEC

Esta Secretaria, após os esclarecimentos da Instituição, que indicam
a não existência de cursos de graduação ofertados em caráter intensivo, e o

cumprimento das recomendações apresentadas pelas Comissões de Avaliação,
propõe a renovação de reconhecimento e o reconhecimento dos cursos a seguir
indicados;
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Renovação de reconhecimento

M
Cursos/Habilitações

Prazo de renovação do

Conceitos

reconhecimento

1. Filosofia, licenciatura
2. História, licenciatura
•• li::

4(quatro) anos
3 (três) anos

B

C

Corpo docente; CR
Org.didático-pedagógica; CR

3. Administração

3 (três) anos

Instalações: CB
C

3 (três) anos

Corpo docente: CB
Org. didático-pedagógica: CB

4(quatro) anos

4. Ciências Contábeis
5. Ciências Econômicas

Instalações: CMB

6. Educação Física
7. Ciências, habilitações
a) Matemática
b) Biologia
c) Química

4(quatro) anos

B

1 (um)ano
1 (um)ano
1 (um)ano

C*
C
C

Conceito obtido no ENC 2000
Reconhecimento

Cursos/Habilitações

Conceitos

Prazo do reconhecimento

Habilitação Magistério das Séries

B

Apenas para efeito de registro
de diploma dos alunos
concluintes até o primeiro

Iniciais do Ensino Fundamental do

curso de Pedagogia, licenciatura

semestre de 2002*

Habilitação Português e Espanhol e

B

4 anos

respectivas Literaturas do curso de
Letras, licenciatura

Secretariado

Executivo

Apenas para efeito de registro
de diploma dos alunos
concluintes até o primeiro

Bilíngüe,

bacharelado

semestre de 2002
Ciências Políticas e Sociais

A

5 anos

Física, licenciatura

B

4 anos

* Recomenda-se o reconhecimento da habilitação Magistério das
Séries Iniciais do Ensino Fundamental, do curso de Pedagogia, unicamente para

efeito de registro de diploma dos alunos concluintes até o primeiro semestre de
2002, tendo em vista a necessidade de criação do Instituto Superior de Educação
para abrigar o Curso Normal Superior em atendimento à legislação vigente.

O processo n° 23000.012839/2000-02, referente ao reconhecimento
do curso de Análise de Sistemas, encontra-se em tramitação, devendo ser realizada
nova visita para verificar o cumprimento das recomendações anteriormente
apresentadas pela Comissão de Avaliação.

A Mantenedora encontra-se em situação de regularidade fiscal^e
parafiscal, comprovada mediante consulta à Internet.
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III-CONCLUSÃO

Encaminhe-se o presente processp, referente ao credenciamento das
Faculdades Integradas de Palmas como Centro Universitário Diocesano do

Sudoeste do Paraná, mantidas pelo Centro Pastoral, Educacional e Assistencial
"Dom Carlos", com sede na cidade de Palmas, no Estado do Paraná, à Câmara de'
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, pai"a deliberação sobre'o
cumprimento da Diligência CES/CNE n° 114/2001. Encaminhe-se, também, os
processos referentes ao reconhecimento e à renovação de reconhecimento dos
cursos constantes da página 18 deste relatório.
A consideração superior.
Brasília, 26 de março de 2002.
%

SUSANA REGIN'A SALU^ RANGEL
Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Superior
MEC/SESti/BEPES/COSUP

LUIZ R

Diretor do Departament
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