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União das Faculdades ds Roraima

para o funcionamento do curso de Direito, bacharelado a ser mimstrA pela
SSde Swto de Boa Vista, a ser credenciada, com sede na cidade de Boa Vista, no
Estado de Roraima
RELATOR:

Éfí-em de Aguiar Maranhão
PROCESSOS N.°s:
23000.000027/2000-14 e 23000.008019/2001-19
23000.000026/2000
APROVADO EM:
COLEGIADO:
PARECER N.":
23/10/2002
CES
CNE/CES 328/2002

II- VOTO DO RELATOR

Em face do exposto nos Relatórios 305 e 311/2002, da Coordenação-Geral
de Supervisão do Ensino Superior da SESuMEC, manifesto-me no sentido de ^ue
autorizado o funcionamento do curso de Direito, bacharelado, a ser mnustrado pela Facddad
de Direito de Boa Vista, a ser credenciada, mantida pela Umao das Faculdades de Roraim ,
com sede na cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima, com 160 (cento e sessenta) vagas
totais anuais sendo 80 (oitenta) no tumo diurno e 80 (oitenta) vagas no turno notum ,
distribuídas em turmas de 40 (quarenta) alunos para as aulas teóricas e de, no maxim ,
(vinte e cinco) alunos para as aulas práticas, em regime semestral.
A lES deverá adotar as seguintes providências:

- incluir o conceito global B atribuído às condições iniciais de oferta do
curso no Catálogo e no Edital do processo seletivo, conforme o previsto na
Portaria MEC 971/97 e na Portaria SESu/MEC 1.647/2000; ^
- excluir a sigla UNI dos documentos de divulgação da Instituição, tendo em

vista que o prefixo é de uso exclusivo das instituições credenciadas como
Universidades;

. .

w

a

- protocolizar junto ao MEC,no prazo de 30(trinta) dias, processo relativo a

aprovação de Regimento da Faculdade de Direito de Boa Vista;
- observar as determinações do Decreto 3.860/2001, no que se refere as
mantenedoras de instituições de ensino superior, e

- proceder às adaptações recomendadas pela Portaria MEC \.619199, que
dispõe sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de
necessidades especiais.

Brasília-DF,23 de outubr(^de 2002.
Éfrern de Aguiar Maranhão - Relator
616.

m -DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o Voto do
Relator.

Sala das Sessões,em 23 de outubrc^p 2^

Conselheiros:

ArtWur Roquete de Macedo VEr^iderite
Lauro Ribas Zmuner - Viee-Presidente

616.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR
RELATÓRIO SESu/COSUP N." 311/2002
Processos n.°s

23000.000027/2000-14 e 23000.008019/2001-99

Interessada

UNIÃO DAS FACULDADES DE RORAIMA

CNPJ

03.485.283/0001-05

Assunto

Autorização para o funcionamento do curso de Direito,

bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade dê Direito de
Boa Vista, com sede na cidade de Boa Vista, no Estado de

./

Roraima, a ser credenciada.
I - fflSTORICO

A União das Faculdades de Roraima solicitou a este

Ministério, nos termos da Portaria Ministerial n° 640/97, a autorização para o
fiincionamento do curso de Direito, bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade
de Direito de Boa Vista, com sede na cidade de Boa Vista, no Estado de
Roraima, cujo credenciamento foi solicitado mediante o processo n°
23000.000026/2000-61.

Em atenção à legislação vigente, o pedido em tela foi

encaminhado à consideração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil. Em Parecer homologado em 30 de novembro de 2000, cuja conclusão foi
publicada no Diário da Justiça do dia 8 de dezembro de 2000, a Comissão de
Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil manifestou-se favorável
criação do curso proposto, condicionada à redução do número de vagas para 160
vagas anuais, distribuídas em quatro turmas de até 40 alimos, sendo duas turmas
por semestre, nos turnos vespertino e noturno.

Para averiguar as condições existentes, com vistas à

autorização pleiteada, a SESu/MEC designou Comissão de Avaliação, pela
Portaria n° 379, de 8 de fevereiro de 2001, constituída pelos professores Sérgio
Luiz Souza Araújo, da Universidade Federal de Minas Gerais, e José Heder
Benatti, da Universidade Federal do Pará. Os trabalhos de verificação ocorreram
no período de 3 a 6 de maio de 2001.

A Comissão de Avaliação apresentou relatório desfavorável à

autorização para o funcionamento do curso, deixando de atribuir conceito global
às condições iniciais existentes para a sua oferta.
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A Instituição apresentou recurso contra o relatório
Comissão de Avaliação, processo n° 23000.008019/2001-99, apensado ao
processo n° 23000.000027/2000-14.

Ao analisar a documentação adicional encaminhada pela
Instituição, a Comissão de Especialistas de Ensino de Direito reportou-se ao
Parecer

Técnico

n° 1.133/2001-MEC/SESu/DEPES/CGAES, emitido

no

processo n° 23000.017050/99-44, de pedido de autorização para o funcionamento
do curso de Direito, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas de Sinop, mantida pela União Cultural de Ensino Superior do Centro.

Oeste. No Parecer Técnico citado, a CEE de Direito informou que, após cotejar
os dois processos, surgiram dúvidas quanto à indicação simultânea dos mesmos
professores para atuarem nas duas Instituições, ambas sob a responsabilidade de
lun único grupo mantenedor. Foram identificados, além disso, problemas
relacionados à emissão de nota fiscal, em nome da União das Faculdades de

Roraima, relativas à aquisição de livros para a biblioteca da Faculdade de
Ciências Sociais Aplicadas de Sinop.
Mediante

o Parecer

Técnico

n° 027/2002 MEC/SESu/

DEPES/CGAES, a CEE de Direito, após detalhado exame dos diferentes
processos, homologou o parecer contrário ao funcionamento do curso de Direito,
a ser ministrado pela Faculdade de Direito de Boa Vista.
Em 9 de abril de 2002, pelo Ofício n° 222/2002, Doe. n°
018810/2002-92, a Instituição encaminhou a esta Secretaria eurricula vitae de
professores que deverão atuar no curso de Direito a ser ministrado em Boa Vista,
em substituição aos docentes anteriormente indicados.
Pelo Ofício n° 713/GAB/UNICEN, de 17 de abril de 2002,
Doe. n° 019564/2002-96, a Instituição informou a esta Secretaria que havia
adotado as providências necessárias para sanear os pontos falhos do projeto e que
já se encontrava em condições de receber á visita de nova Comissão de
Avaliação.
Pela Portaria SESu/MEC n° 574, de 28 de maio de 2002,

foram designados, para constituir Comissão de Avaliação, os professores Mirian
de Sá Pereira, da Universidade Católica de Pernambuco, e Márcio Luís de

Oliveira, da Universidade Federal de Minas Gerais, com o objetivo de verificar
as providências adotadas pela Instituição. A Portaria SESu/MEC n° 653, de 12 de
junho de 2002, designou o professor Roberto Luiz Silva, da Universidade
Federal de Minas Gerais, em substituição ao professor Márcio Luís Oliveira,
anteriormente designado.
A Comissão de Avaliação apresentou relatório, datado de 25

de junho de 2002, no qual apresentou exigências que, uma vez atendidas pel^
Instituição deveriam ser avaliadas.
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A Instituição, em expediente datado de 8 de agosto de 2002,
Doe. n° 041041/2002-26, solicitou visita de nova Comissão de Avaliação, para
verificar o cumprimento de todas as recomendações indicadas.
Em decorrência, foram designados os professores Mirian de
Sá Pereira, da Universidade Católica de Pernambuco, e Roberto Luís Silva, da
Universidade Federal de Minas Gerais, conforme Portaria SESu/MEC rf 782, de
16 de agosto de 2002.
A Comissão de Avaliação apresentou relatório favorável à

autorização do curso de Direito, atribuindo o conceito global "B" às condições
iuiciais existentes para a sua oferta.
n - MÉRITO

A primeira Comissão de Avaliação, designada pela Portaria
SESu/MEC n° 379/2001,teceu os seguiates comentários sobre o corpo docente:
a) os professores BISMARCK DUARTE DINIZ e MARCOS PRADO DE

ALBUQUERQUE pertencem ao corpo docente da Universidade Federal de

Mato Grosso e da Faculdade de Direito de Tangará da Serra; b)
ALEXANDRE LUIS CÉSAR,NEY ALVES DE ARRUDA e IREVALDO

GUTDERRES GIMENEZ pertencem aos quadros da Universidade Federal

de Mato Grosso; e, c) ELISEU RISCAROLLI pertence ao corpo docente da
Faculdade de Direito de Tangará da Serra, MT.

De acordo com a Comissão, o coordenador do curso estava

comprometido em regime de 40 horas com o projeto de Tangará da Serra. Asshn,
considerou que o corpo docente apresentado não dispõe de condições de
dedicação às propostas pedagógicas do curso, razão pela qual deixou de atribuir
conceito a esse item.

Conforme relatório, as hesitações referentes ao corpo docente
se refletem igualmente na relação das disciplinas e dos professores por elas
responsáveis. Por ocasião da visita foram realizadas alterações das disciplinas,
evidenciando um esforço para ajustar o grupo de professores oriundos do Estado

do Mato Grosso às disciplinas do primeiro ano, ainda que tais disciplinas não
correspondessem às suas áreas de magistério.

A Comissão considerou prejudicado o item "Regime de
Trabalho", devido às incongruências observadas, que geram incertezas quanto ao
efetivo envolvimento dos professores com o curso de Dúeito a ser ministrado em
Boa Vista.

A Comissão destacou que o projeto, em suas linhas gerais,
não define um perfil profissional, de vez que não apresenta elementos suficient
Ed0027-8tn9 0026
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para concretização dos objetivos formalmente articulados na justificação social
do curso. O curso proposto para Boa Vista segue o mesmo padrão do curso
jurídico da mantenedora na cidade de Tangará da Serra, que, por sua vez, se
assemelha ao curso de Direito proposto para Vitória da Conquista. As ementas
das disciplinas refletem o ensino tradicional e o número de alunos não está

compatível com as dificuldades encontradas para a composição do corpo
docente,

O projeto curricular encerra contradições. Há impropriedades

didáticas graves, resultantes do desequilíbrio entre conteúdos programáticos e
sua inserção seqüenciada no plano curricular. Não está explicitada, de forma
clara, a inter-relação entre teoria e prática.
Conforme relatório, foram observadas carências em termos de
mfra-estrutura tecnológica e computacional.
Sobre a biblioteca, a Comissão destacou: o acervo é

constituído por livros velhos e desatualizados; os hvros mais novos exibiam o

carimbo genérico de Faculdade de Direito', a bibliotecária possui contrato de
consultoria para prestar assistência e orientação às bibliotecas das outras

unidades do mesmo grupo, sediadas em Tangará da Serra, Sinop, Barra do Garça
e Primavera do Leste; não existem obras de referência, nem dicionários; os livros
e:ristentes são defasados; a biblioteca não exibe critério idôneo de montagem;
não foram exibidas notas fiscais de aquisição de livros; não existe literatura

jurídica estrangeira, nem periódicos; os títulos de livros e de periódicos
existentes não constituem patamar bibliográfico básico de boa qualidade.
A Comissão informou que a lES dispõe de política de

avaliação, cuja eficácia só poderá ser comprovada por ocasião do
reconhecimento do curso.

Os itens avaliados obtiveram os conceitos que se seguem:
'

'

,

Itens Avaliados

01. Egressos; perfil e habilidades

02. Nível de qualificação do corpo docente
03. Adequação dos professores às disciplinas de Direito
04. Dedicação e regime de trabalho do corpo docente
05. Estabilidade do corpo docente

06.Política de aperfeiçoamento/qualificação/atualização docente
07. Qualificação do responsável pela implantação do curso
08.Projeto pedagógico

Conceito

Prejudicado
Prejudicado
D

Prejudicado
Prejudicado

Prejudicado
Prejudicado
c

09. Biblioteca
E

10. Laboratóriofs)de computação

E

11. Política de uso do(s)laboratóriosfs)

E

12. Espaço físico, plano de manutenção e atualização dos equipamentos,

E

softwares disponíveis e pessoal disponível
EdOi

80

/

5

N

r>e. 8.^

^hroco^/
13. Estágio supervisionado
14. Empresa Júnior
15. Administração acadêmica

C

Não se aplica
E

16. Infra-estrutura física

Prejudicado
Prejudicado
Prejudicado
Prejudicado
Prejudicado

17. Corpo discente
18. Auto-avaliação
19. Pesquisa e extensão
20. Envolvimento com a comunidade

A Comissão de Avaliação deixou de atribuir conceito global
às condições iniciais existentes para a oferta do curso de Direito e se manifestou

desfavorável à sua autorização, em decorrência da baixa qualidade da proposta.
No recurso apresentado, a Instituição enfatizou que;
- os professores declararam que, uma vez aprovado o curso,
passariam a atuar como docentes da nova lES;

- a afirmação de que existe clara deficiência para se conseguir
um corpo docente qualificado na região é subjetiva, mentirosa e preconceituosa;
- os professores indicados possuem títulos de pós-graduação,
com formação adequada às disciplinas que pretendem lecionar;
- não se poderia exigir que os professores indicados
rompessem os vínculos de trabaüio já existentes, em data anterior à da
autorização do curso;

- o coordenador do curso, professor Bismarck, trabalhava na
Faculdade de Tangará da Serra, mas, sendo sócio da mantenedora da Faculdade

de Boa Vista, deverá se transferir para esta cidade, onde, aliás,já reside;
- o projeto pedagógico do curso de Direito foi aprovado pelos
consultores da OAB;

- o acervo da biblioteca possui, também, edições atualizadas,
conforme notas fiscais anexadas;

-

o

laboratório

de

informática

dispõe

de

40

microcomputadores e conta com provedora própria de Internet para atender
alunos, professores e funcionários, com uso gratuito e ilimitado;
- a estrutura física atual, constituída por um andar da obra a

ser construída com quatro andares, possui acesso adequado para portadores de
necessidades especiais. Existem, ainda, um prédio para adrninistração e outro
para a biblioteca e o laboratório de informática;
- o projeto prevê minucioso sistema de auto-avaliação.
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A CEE de Direito, ao analisar o processo, afirmou que não há

como verificar a efetiva disponibilidade dos professores citados e se eximiu de
enirar no mérito do recurso impetrado no processo n° 23000.000027/2000-14, da
Faculdade de Direito de Boa Vista, que considerou que a afirmação dos
membros da Comissão de Avaliação, de que há dificuldades para compor um
corpo docente quahficado na região, é "subjetiva, mentirosa e preconceituosa".
No Parecer, a CEE de Direito mencionou que:
Na verdade, o que se constata é uma repetição de alguns docentes, em
projetos diversos, apresentados para localidades muito distantes entre si.
Essa circunstância pode até não configurar um efetivo impedimento à oferta
dos cursos pretendidos, porém ela revela uma razoável fragilidade nos
projetos pedagógicos apresentados, já que suas implementações não
poderiam ser concebidas sem os professores indicados.
Cria-se, dessa forma, uma circunstância que - insista-se - pode até não ser

empecilho à autorização dos cursos aqui postulados, mas faz duvidar de sua
capacidade de efetiva instalação nos termos em que foram apresentados.

A Instituição, pelo Ofício n° 222/2002, de 9 de abril de 2002,
apresentou os curricula-vitae dos seguintes professores, para atuarem na
Faculdade de Direito de Boa Vista;

Milton Mustifaga

Filosofia

Pós=graduação
Mestre em Educação

Mário Cezar Silva Leite

Letras, Inglês/Português

Mestre em Literatura Brasileira

Graduação

Professores

e Doutor em Comunicação e
Semiótica

Doutor em Direito das Relações

Bismarck Duarte Diniz

Direito

Paulo Sousa Sarmento

Ciências Sociais

Mestre em Sociologia

Marcos Prado de Albuquerque

Direito

Doutor em Direito Civil

Sociais

Em 17 de abril de 2002, a Instituição solicitou a designação

de Comissão de Avaliação, para realização de nova visita, em face da adoção das
providências indicadas no relatório anterior.
A Comissão de Avaliação, designada pelas Portarias
SESu/MEC n°s 574/2002 e 653/2002, apresentou relatório datado de 25 de junho
de 2002, no qual enfatiza que, em virtude da inexistência de subsídios suficientes

para efetuar uma justa e correta avaliação, optou por determinar, no prazo de
sessenta dias, o cumprimento das diligências a seguir:
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- apresentação de projeto didático-pedagógico, que contemple
as exigências legais para implantação do curso;
- indicação do corpo docente, com a devida documentação

comprobatória dos títulos obtidos, identificação do regime de trabalho e dados
que permitam a comprovação de que o professor exercerá as atividades na lES;
- adequação da infra-estrutura física, com a previsão de
auditório e do Núcleo de Prática Jurídica, reforma na biblioteca, para instalação
de cabines individuais e salas de estudo, destinação de sala para professores;

- ampliação e atualização do acervo bibliográfico, criação de

um espaço para obras raras, recuperação de livros danificados, revisão dá
catalogação, aquisição de assinaturas correntes de cinco revistas nacionais e de
duas estrangeiras e de periódicos jurídicos tradicionais, inclusão da biblioteca no
sistéma COMUT.

A Comissão de Avaliação assim concluiu seu relatório:
Uma vez atendidas tais condições, deverá a Instituição comunicar tal fato à
SESu, para que a mesma providencie nova Portaria que designe os
Professores supra para nova visita de verificação das condições iniciais para
a oferta do Curso de Direito, bacharelado, a ser ministrado em Boa VistaRR.

Em 8 de agosto de 2002, a Instituição solicitou a realização
de nova visita para verificar o cumprimento das recomendações indicadas.
A Comissão de Avaliação designada pela Portaria
SESu/MEC n° 782/2002, constituída pelos mesmos professores que já haviam
visitado a lES, atribuiu aos itens avaliados os seguintes conceitos:
Conceito

itens Avaliados

01. Egressos: perfil e habilidades
02. Nível de qualificação do corpo docente
03. Adequação dos professores às disciplinas de Direito
04. Dedicação e rçgime de trabalho do corpo docente
05. Estabilidade do corpo docente
06.Política de aperfeiçoamento/qualificação/atualização docente
07. Qualificação do responsável pela implantação do curso
08.Projeto pedagógico

-

B
C
A
-

-

A
B

09. Biblioteca

B

10. Laboratório(s) de computação
11. Política de uso do(s)laboratórios(s)

B

12. Espaço físico, plano de manutenção e atualização dos equipamentos,

B

softwares disponíveis e pessoal disponível
13. Estágio supervisionado

A

-
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14. Empresa Júnior
15. Administração acadêmica

B

16. Infra-estrutura física

B

17. Corpo discente
18. Auto-avaliação
19. Pesquisa e extensão

A

20. Envolvimento com a comunidade

B

A

De acordo com o relatório, alguns professores não
apresentaram documentação adequada para comprovar sua titulação. Em reunião

promovida pela Comissão, os professores afirmaram categoricamente a intenção
de lecionar na Faculdade de Boa Vista. A Comissão considerou que a professora
Verçulina Firmino dos Santos não conta com titulação adequada para lecionar a
disciplina para a qual está indicada.

No entendimento da Comissão, a disposição das disciplinas
na grade curricular não é inteiramente satisfatória e a carga horária do curso
apresenta-se excessiva nos períodos finais.

A Comissão de Avaliação atribuiu o conceito global "B" às

condições existentes para a oferta do curso de Direito, ressaltando que a
Instituição tem condições de adequar o acervo da biblioteca e o currículo do
curso e de promover a fixação do corpo docente.
Acompanham este relatório os anexos:
A - Síntese das informações do processo e do relatório da
Comissão de Avaliação;
B - Corpo docente;
C - Organização curricular.

m = CONCLUSÃO

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

Comissão de Avaliação, que se manifestou favorável à autorização para o
funcionamento do curso de Direito, bacharelado, com 160 (cento e sessenta)
vagas totais anuais, sendo 80 (oitenta) no tumo diurno e 80 (oitenta) no tumo
noturno, turmas de 40 alunos, a ser ministrado pela Faculdade de Direito de Boa

Vista, a ser credenciada, situada na Av. T 7, Quadra 279, Lotes 150/300, Caçari,
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cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima, mantida pela União das Faculdades
de Roraima, com sede na cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima.

À consideração superior.
Brasília, 1° de outubro de 2002.

SUSANA REGINA SALUMRANGEL

Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Superior
MEC/SESu/DEPES/COSUP

^

MARIA APAREClSA ANDRES RIBEIRO

I

Diretora do Departamento de Política do Ensino Superior
MEC/SESu/DEPES

>
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ANEXO A

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO E DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Al - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
N° dos Processos: 23000.000027/2000-14,23000.008019/2001-99 e 23000.000026/2000-61

Instituição:
Endereço:

Faculdade de Direito de Boa Vista
Av. T 7, Quadra 279, Lotes 150/300- Caçari- Boa Vista/RR
Mantenedora

Curso

Total

Turno

Regime de

Carga

Tempo

Tempo

Vagas/

Funcionamento

Matrícula

Horária

Mínimo d'e

máximo de

total

IC*

IC*

Diurno e notumo

Semestral

3.942 h/a

5 anos

Anuais

Direito, bacharelado

União das Faculdades de

160

-

Roraima

*Integralização curricular

A.2 - CORPO DOCENTE

QUALIFICAÇÃO
Área do conhecimento

Totais

Doutores

Ciências Empresariais, Relações Sociais

03

Mestres

Filosofia, História Social, Direito Negociai,, Antropologia Social, Sociologia, História Econômica, Direito

07

Titulação

Internacional

Especialistas

Língua Portuguesa, Supemsão Educacional,

02

Graduados

Direito (3)

03

Total

15

Regime de trabalho: Seis(6)professores em regime de tempo integral e nove(9)em tempo parcial.
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Processos n"S 2JU()U.0UUU27/ZUUU-I4, ZJUUU.OUSUiy/ZUOI-VV e 2JUUU.m>UU2()/2UUU-61- AlNliXU B

cstacjs; de Londrina - UEL

en-bora cs mesmos afirmassem categoricamente se-

esta 3 soa real intenção.

C. PADRÕES DE QUALIDADE
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Coneeito
A
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mínimo de

15%

doutores

e

40%

cjijric íf

. \

mestres

e

30%

de

especialistas
B

30% mestres e 30"/ü dc

C

20% mestres e 40% de

especialistas

c 0/

especialistas
D

í

• i®. g-vs

10% me.stres e 20% dc
S(C«

especialistas

OBS: Sera considerada também a experiência profissional nào acadêmi
ca.

1.4..Adequação de professores às disciplinas
1'ara nianler o compromisso C(mo os scio f.inros (i.iccnlcs ;i L imcn cíahoio..

.-eu Prqie.o Poliiico Pedasouico censiunanclo salario.- airati-,os: fiópost® de pe.-iiuisu, uns.n, e
extensão que correspondessem aos i.,leres,se5 desse Corpo Doce.ite: e lOca! agradarei de Irabalh-

possuindo roda a infra-e.s,n„ura desejar ei para a realização a con.enlc das adr-idades unir ersnare.s
dos professores.

Titulação.

DOCE.NTE

TrniLAç.Ão

regime de
TRABALHO

Ana Thereza de Miranda Cordeiro
Dümiaier

Denise Dantas,de Alcântara
Akenií Maria Borcezzi

Elizabeth Dias Kanthack Pereir
Robeito Queiroz Lopes

Carlos Albeno Borges da Sil\'a

Mestre em

Filosofia''UFR.i
Mestre em História

Socíal/UNESP-ASSlS
Mestre em Direito
Negocial./UEL
Mestre em Direito
Negocial./IJEL

■ .Vfe Slv®"

RTí
RTl

RTI

RTl

Graduado

RIR

N'1estre em .Antropologia

RTP

Social

Sex erína Vasconcelos Carx alho

Especialista em Língua

RTP

^ortuítuesa

Venina dos Santos

Especialista em
\ ''•* \

Supervisão Edücacinrial

misses Moropi Júnior

Graduado em Direito
Doutora em Ciências

Verçulina Fínuino dos Santos

Empresariais
Mestre em Socinloma

Paulo de Souza Sanitento
Márcio Rosa da Silva ■

Graduado em Direito
Mesfre em História

Sandra Maria Pereira Franco

C D/ ■

RTP/>
RTR

4^

RTP
RTP
RTP

Econômica

Bismarck Duarte Diniz

Doutor ejTi Relações

RTl

Sociais/PUC-SP

William S. Kaku

Mestre em Direito

RTl

InteiPacional
I

ns. r.°

}
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I

s

\çT;4 /
Lista a relação das disciplinas indicando os professores por elas responsS

PROFESSOR

disciplina

' Prof. Dr. Bismarck Duarte Diniz.

Intiodução ao Estudo do Direito
Ciência Política/Teoria Geral do

^ Prof. Msc. Deiíise Dantas de
' Alcântara.

Estado
I ^of. Msc, Carlos Alberto Borges da (Socioloda
Geral
oiJva.

*

'^ranco^^*^ Sandra Maria Pereira J Economia Política
■ Sínllw^'

Língua PortuguesaI

feaUit
Vasconcelos" jLíngua Portuguesa II
nllTa?'
í Sociologia do''jDireito
Pesquisa Cie_n^
I Prof
Prof. S^c.
Msc. Denke
Denise Dantas
de
Alcântara.

I Prof. Dra. Verçulina Finnino dos
Santos.

I Prof. Msc. Ana Tliereza C.
! Dünnaier.

I Filosofia Geral
Filosofia do Direito
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; E - atendimento a 1 dos itens enfatizados
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lÃ^
Rubrica

2.1 PROPOSTA PEDAGÓGICA

Co

- A PROPOSTA PEDAGÓGICA ENCONTRA-SE NO ANEXO XVI
/A.*
•r v.'"
i.: .

>r>-'

o

REGULAMENTO

DO

ESTAGIO

DE

PRATICA

r,

.R RIDICA DO CURSO DE DIREITO ENCONTRA-SE NO

'CSSISf ANEXO XI-"í. ■ ■ ', ■ /
"V- ■■"

®

^ :A

.
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. '-6

■i-

■■ :

/•'O

- o REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ENCONTRA-SE NO ANEXO XII
: -í

- O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENCONTRA-SE NO
ANEXO XIII

GRADE CURRICULAR

í?í;

1°. Semestre/Disciplinas

Carga Horária

Introdução aoÃ Estudo de Direito

72H/A'^\

Sociologia Geral

72H/A.

'

Aí:

A,-'

-

■! •

Aí-;, V

Ciência Política e Teoria do Estado 72H/A
' -A.®

72H/A

Economia Política

.

■

■■•1 • ■ ■■■
Çj®- - '"

■

í

-í'

A

Língua PortuguesaI

72H/A

Total

360 H/A
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2°. Semestre/Disciplinas

Carga Horária

ri

/"A..

e

:

i:

1

c

Língua Portuguesa II

36H/A

Sociologia do Direito

72H/A

i

\

„.

/

Metodologia da Pesquisa Científica 36H/A
Filosofia Geral

Direito Civil I - Parte Geral

72H/A

Direito Constitucional I

72H/A

Total

360 H/A

3°. Semestre/Disciplinas

Carga Horária

Metodologia da Pesquisa Jurídica

36H/A

Direito Penal I

72H/A

Direito Civil II - Obrigações

72H/A

Direito Constitucional II

72H/A

Direito e Mõ\dmentõs Sociais

36H/A

Filosofia do Direito

72H/A

Total

360 H/A

4°. Semestre/ Disciplinas

Carga Horária

Direito Civil III - Contratos

72H/A

Direito Constitucional III

72H/A

Teoria Gèfal do Processo

72H/A

Direito Penal II

72H/A

Direito •

da

Criança -

e

l

)
%/

/

... ..

do 36H/A

Adolescente.

Constituição

Estadual

e 36H/A

Legislação Orgânica Municipal em

r.

i\
N ^ \\

•

\

r .vÇ..

iVsK. \
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Roraima
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360 H/A
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5°. Semestre/Disciplinas

Carga Horária

Direito Civil I\' - Responsabilidade 72H/A

^
/AcdTx

A/

f.;A\

civil

Direito Processual Civil I

72H/A

Direito Processual Penal 1

72H/A.

Ecologia e Direito Ambiental

72H/A

Direito Penal III

72H/A

Total

360 H/A

5°. Semestre/Disciplinas

Carga Horária

Direito Civil V - Coisa I

72H/A

./Direito Processual.Civil II

72H/A

Direito Processual Penal II .

Ética

.

72H/A

Geral e das Profissões 72H/A

Jurídicas

Direito Penal IV

72H/A . ■

Total -

360 H/A

7°. Semestre/Disciplinas

Carga Horária

Estágio Supervisionado 1

90H/A

Direito Civil VI - Coisa II

72H/A

Direito Processual Civil III

72H/A

Direito Processual Penal III

72H/A

Direito Individual do Trabalho

72H/A

^

[J

Direito Internacional Público

72H/A

/í?"
V o\

Total

450 H/A

8°. Semestre/Disciplinas

Carga Horáriá

Estágio Super\ãsionado II

90H/A

Direito Civil VII - Família

72H/A

Direito Tributário I

72H/A

Direito Agrário I

72H/A

Direito Coletivo do Trabalho

72H/A

Direito Internacional Privado

72H/A

Total

450

9°.Semestre/Disciplinas

Carga Horária

Estágio Supervisionado III

90H/A

Orientação de Monografia I

36H/A

Direito Tributário II

72H/A

Direito Administrativo I

72H/A

Direito Agrário II

54H/A

Direito Comercial I

72H/A

Direito Ci\dl VIII - Sucessões

54H/A

Total

450 H/A

10°.Semestre/Disciplinas

Carga Horária

Estágio Supervisionado IV

90H/A

Orientação de Monografia II

35H/A

Direito Administrativo II

72H/A

Direito da Seguridade Social

54H/A

i

•

i

pf...

J

H/A

,
1

30

Direito Comercial II

72H/A

Direito do Consuníidor

35H/A
/■í? rí«.
eu

S

Total

. \JU/\

«•

432 H/A
-_i
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EMENTAS

r SEMESTRE:

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE DIREITO (72 horas/aula);
Introdução à Ciência do Direito. Técnica jurídica. Métodos. Sistema jurídico.
O Direito e as Ciências afms. Direito e Moral. Teoria trídimensional do
direito. Sanção e coação. Metodologia da ciência do direito. Estrutura da
nonna jundica. Validade da nonna jurídica. Classificação das normas

jurídicas. Fontes dò Direito. Direito subjetivo. Hennenêutica. Integração e
aplicação do direito. Lacunas no Direito. Antinomias. Divisão do direito.
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO
rí' V\ i

irMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR
RELATÓRIO SESu/COSUP N.» 305/2002
Processo n.°

23000.000026/2000-61

Interessada

UNIÃO DAS FACULDADES DE RORAIMA

CNPJ n.°

03.485.283/0001-05

Assunto

;Credenciamento da Faculdade de Direito de Boa Vista, a se

estabelecer na Av. T 7, Quadra 279, Lotes 150/300, Caçari, na
cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima.

I - HISTÓRICO
A União das Faculdades de Roraima solicitou a este Ministério,

nos termos da Portaria MEC n° 640/97, o credenciamento da Faculdade de

Direito de Boa Vista, a ser estabelecida na Av. T 7, Quadra 279, Lotes 150/300,
Caçari. na cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima.

.A União das Faculdades de Roraima, que se propõe como
.Mantenedora da Faculdade de Direito de Boa Vista, é uma sociedade civil por
quotas de responsabilidade limitada, com sede e toro na cidade de Boa Vista, no
Estado de Roraima, estabelecida na Rua Cecília Brasil. n° 731. sala 07. Centro.

Seus dirigentes são Haroldo .Alves Campos. João Roberto Hatch de Medeiros e
Irevaldo Gutierres Gimenez.

.A Mantenedora comprovou ter seu Contrato Social registrado no
Canório do

1° Oficio de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do

Tabelionato Deusdete Coelho, em Boa Vista, Roraima, sob o n° 00001140. Livro
"A" - 05. Folha 029.

Os ciirricula vitae dOs dirigentes da Mantenedora e da Mantida

foram apresentados.
Em cumprimento à exigência comida na Portaria MEC n°
946/1997. a Mantenedora apresentou guia de recolhimento bancário, referente ao
processo de credenciamento.
Q
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11 - MÉRITO

O projeto de credenciamento da Mantida foi analisado por esta

Secretaria, pela Informação COSUP/SESu n° 289/2001, que apontou o não
cumprimento das exigências contidas nas alíneas ^*d" e "e" do inciso II e na

alínea "f\ referente à apresentação do cronograma de implantação da instituição,
do inciso III do art. 2° da Portaria iVIEC n° 640/97. Não haviam sido

apresentados, também, os documentos para comprovar a disponibilidade do
imóvel a ser utilizado pela Mantida.
Os nomes dos dirigentes da Mantenedora e da Mantida estavam

também indicados para dirigentes das Instituições representadas no processo n°
23000.005273/2000-54, de Primavera do Leste/MT, e no processo n°
23000.007557/2000-85, de Barra do Garça/TVIT.
.A Instimição utilizava indevidamente a sigla UNI, ao referir-se à

Mantenedora como UNIRR, presente em todos os documentos por ela utilizados,
principalmente naqueles que se referem à divulgação de seus cursos.
Posteriormente, a Mantenedora juntou novos documentos ao

processo, os quais foram analisados por esta Secretaria e que, de acordo com a

Informação SESu/COSUP n° 327/2001, atenderam às exigências apontadas.
Ressalte-se,

porém, que, apesar

do

compromisso " da

.Vlantenedora de retirar a sigla UNI de sua denominação, constatou-se que tais
providências ainda não haviam sido adotadas, conforme pesquisa feita na
Internet em 04/07/2002.

As instalações físicas, os equipamentos, os laboratórios e a

biblioteca deverão ser adaptados conforme determina a Portaria MEC n° 1.679.
de 2/12/99, em seu art. 2°, parágrafo único, alínea '"a". Ainda em atendimento ao
mesmo parágrafo único, a .\'[antenedora deverá apresentar, oportunamente, o
termo de compromisso, na forma exigida nas alíneas "b" e "c'\
Deverão ser obsei"vadas, pela Mantenedora, as determinações do

Decreto n" 3.860/2001, no que se refere às mantenedoras de instituições de
ensino superior.

Cabe destacar que a Instituição não protocolizou processo
especifico solicitando a aprovação do regimento da Faculdade de Direito de Boa

Vista, o que deverá ser realizado no prazo máximo de trinta dias, a partir da
autorização de seu primeiro curso.
Tramita neste Ministério o processo n° 23000.000027/2000-14.

de interesse da Mantenedora, referente ao pedido de autorização para o
funcionamento do curso de Direito, bacharelado, que será encaminhado ao
Conselho Nacional de Educação,juntamente com o presente processo.

3^'
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III - CONCLUSÃO

Encaminhe-se o presente processo à Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, acompanhado do processo

referente à autorização para o funcionamento do curso de Direito, bacharelado,
com indicação favorável ao credenciamento da Faculdade de Direito de Boa

Vista, a ser estabelecida na Av. T7, Quadra 279, Lotes 150/300, Caçari, na
cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima.

Recomenda-se ao Conselho Nacional de Educação determinar à
Instituição que:
- retire a sigla UNI dos documentos de divulgação da Instimiçào;
- protocolize neste Ministério, no prazo de trinta dias, processo

solicitando a aprovação do regimento da Paculdade de Direito de Boa Vista:
- observe as determinações do Decreto n° 3.860/2001, no que se
refere às mantenedoras de instituições de ensino superior;
- proceda as adaptações recomendadas pela Portaria MEC n°
1.679, de 02 de dezembro de 1999.

-A consideração superior.
Brasília, 30 de setembro de 2002.
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SÜSANA REGINA SALUM RANGEL

Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Superior
MEC/SESu/'DEPES/COSL"P

/71 f\/
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viaria aparecida andrés ribeiro

Diretora do Departamento de Política do Ensino Superior
iVlEC/SESu/DEPES
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