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I-relatório

As Unidades de Ensino de Ciências Biomédicas Gregor Mendel solicitaram ao

Ministério da Educação, nos termos da Portaria MEC 640/97, autorização para o
funcionaniento do curso de Odontologia, a ser ministrado pela Faculdade Gregor Mendel, a
ser estabelecida na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, com 200 (duzentas) vagas totais
anuais, nos turnos diurno e noturno.

Ao'tempo em que tramitava o processo, conforme consta do Relatório SESu/COSUP
260/2002,"as Unidades de Ensino de Ciências Biomédicas Gregor Mendel S/C Ltda. Foram
sucedidas pela Sociedade mantenedora de Educação Superior da Bahia S/C Ltda.- SOMESB.
Tal sucessão foi devidamente comprovada, conforme documento de alteração contratual
apresentado a SESu/MEC"(DOC.001473/2002-02).

Neste expediente a interessada requereu também que nos processos atingidos pela
alteração constasse como entidade mantida a Faculdade de Tecnologia e Ciências de
Salvador, instituição já credenciada, mediante Portaria MEC 262, de 3 de março de 2000,

juntamente com a autorização para o funcionamento do curso de Administração, bacharelado,
com as habilitações Agronegócios, Comércio Exterior, Finanças, Marketing e Recursos
Humanos".

Nos termos da legislação vigente, o pedido foi analisando pelo Conselho Nacional de
Saúde que'manifestou-se contrariamente.

A Comissão de Avaliação designada pela Portaria MEC 549/2002 atribuiu conceito
CB às coridições iniciais para a oferta do curso, embora obras e instalações estivessem em
fase de acabamento. Atribuiu conceito CR ao projeto pedagógico e fez recomendações para
revisão e reformulações. E,finalmente, atribui conceito CMB ao corpo docente.

Encaminhado o pedido ao CNE, julgou-se que para autorizar o funcionamento

requerido, conviria comprovar terem as deficiências apontadas sido superadas e as
potencialidades se concretizado. Assim, convertem-se o processo em diligência (Diligência
CNE/CES 28/2002).

Nos termos do Despacho MEC/SESu/DEPES 157/2002, foi designada Comissão de

Avaliação, com a finalidade de verificar o atendimento as exigências da referida diligência.
Esta Comissão manteve o conceito CB e o parecer favorável ao funcionamento do curso em
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pauta. A Comissão constatou o término das instalações onde funcionará a área básica do curso
de Odontologia e que atualmente obriga aos cmsos de Nutrição, Educação Física, Biologia,
Psicologia e Enfermagem.

Constatou também as instalações necessárias para salas de aula e laboratórios, tendo
incluído em seu relatório fotografias.

E,finalmente, informou que o projeto pedagógico está sofrendo alterações necessárias
e a grande curricular sendo adequando ao perfil do egresso e às diretrizes curriculares.
Relativamente à solicitação de oferta de 200 (duzentas) vagas anuais, cabem as
ponderações que seguem.

De um lado, ainda que formalmente atendidas as condições iniciais de oferta, com
conceito global "B", parece exagerado o número inicial de vagas proposto para um curso

complexo, ministrado em regime integral, em uma única entrada. De outro lado, a Instituição,
na área da saúde, mantém os cursos, recentemente autorizados abaixo relacionado números de
vagas e atos de autorização;

Ciências Biológicas

200

Educação Física

200

Enfermagem

200

Farmácia

200

ATO DE AUTORIZAÇÃO
Portaria MEC 2047, de 15/7/2002
Portaria MEC 2048, de 15/7/2002
Portaria MEC 2046, de 15/7/2002
Portaria MEC 2073, de 18/7/2002

Fisioterapia
Nutrição
Psicologia

200

Portaria MEC 2817, de 3/10/2002

200

Portaria MEC 2049, de 15/7/2002
Portaria MEC 1819, de 20/6/2002

CURSO

N- DE VAGAS

100

Além do mais, esta Câmara, desde a sua instalação, autorizou 37 (trinta e sete) cursos

de odontologia com número médio de 100(cem)vagas, conforme demonstrado a seguir:
-

com 30 vagas = 1 curso;
com 40 vagas = 1 curso;
com 50 vagas = 2 cursos;
com 60 vagas = 9 cursos;
com 70 vagas = 1 curso;

-

com 80 vagas =6 curso;
com 100 vagas =13 cursos; e
com 120 vagas = 4 cursos;

Assim,tendo em vista os Relatórios SESu/COSUP 260/2002 e 362/2002, bem como o

parecer conclusivo de Comissão de Avaliação anexados a este parecer, e o critério deste
Conselho quanto ao número de vagas para o funcionamento de curso de Odontologia, a
autorização em pauta pode ser concedida, com oferta de 100(cem)vagas anuais.
II- VOTO DO(A)RELATOR(A)

Face ao exposto, recomendo à Câmara de Educação Superior a aprovação, da

autorização para o funcionamento do curso de Odontologia, bacharelado, a ser mimstrado
pela Faculdade de Tecnologia e Ciências de Salvador, na cidade de Salvador, no Estado da
Bahia, mantida pela Sociedade Mantenedora de Educação Superior da Bahia S/C Ltda. SOMESB,com sede na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, com 100(cem) vagas totais
anuais, turno integral, regime semestral, em turmas de, no máximo, 50(cinqüenta) alunos nas
aulas teóricas, e 5 (cinco) nos atendimentos clínicos. A instituição, à época do
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reconhecimento do curso, deverá comprovar a existência de equipamentos e condições
necessárias para garantir a qualidade .
Brasília-DF,4 de dezembro de 2002.

CiaíSçlheira Petronilha Beatriz Gon^^ves e^íva — Relatora
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III-DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Edueação Superior aprova por unanimidade o voto do(a) Relator(a).
Sala das Sessões, em 4 de dezemJ;:ç-o de 2002.

Conselheiro Arthur Roquete >

M

edo - Presidente

/

■"^^^^^onselheiro Lauro Ribas Ziminer - Viee-Presidente
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR
RELATÓRIO SESu/COSUP N.° 260/2002
Processo n.° : 23000.003963/2000-79
Interessada

: SOCIEDADE MANTENEDORA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA S/C LIDA.- SOMESB

CNPJ n.°

: 03.422.610/0001-71

Assunto

lAutorização para o funcionamento do curso de Odontologia,
bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade de Tecnologia e Ciências
de Salvador, na cidade de Salvador, no Estado da Bahia.

í-HISTÓRICO

As Unidades de Ensino de Ciências Biomédicas Gregor Mendel S/C
Ltda. solicitaram a este Ministério, nos termos da Portaria MEC n° 640/97, a

autorização para o funcionamento do curso de Odontologia, a ser ministrado pela
Faculdade Gregor Mendel, a ser estabelecida na cidade de Salvador, no Estado da
Bahia, com 200 (duzentas) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno.
Ao tempo em que tramitava o presente processo, as Unidades de

Ensino de Ciências Biomédidas Gregor Mendel S/C Ltda. foram sucedidas pela
Sociedade Mantenedora de Educação Superior da Bahia S/C Ltda - SOMESB. Tal
sucessão foi devidamente comprovada, conforme documento de alteração contratual
apresentado a esta Secretaria (Doe. n° 001473/2002-02). Neste expediente, a
interessada requereu também que nos processos atingidos pela alteração constasse
como entidade mantida a Faculdade de Tecnologia e Ciências de Salvador, instituição
já credenciada, mediante Portaria MEC n° 262, de 3 de março de 2000, juntamente
com a autorização para o funcionamento do curso de Administração, bacharelado,
com, as habilitações Agronegócios, Comércio Exterior, Finanças, Marketing e
Recursos Humanos.

Em atenção à legislação vigente, o pedido foi encaminhado à

consideração do Conselho Nacional de Saúde, que se manifestou desfavorável ao
pleito.

Para averiguar as condições iniciais existentes para a oferta do curso
em tela, a SESu/MEC designou Comissão de Avaliação, Portaria n° 549, de 16 de
maio de 2002, constituída pelas professoras Elaine Bauer Veeck, da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e Efigênia Ferreira e Ferreira, da
Universidade Federal de Minas Gerais.
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A Comissão de Avaliação apresentou relatório conclusivo, datado de

12 de junlio de 2002. Apesar de registrar não ter sido possível preencher todo o
documento de avaliação, os especialistas concluíram"por atribuir o conceito global
"CB" às condições iniciais existentes para a oferta do curso, e manifestaram-se
favoravelmente à autorização pleiteada e ressalvando as recomendações contidas no
relatório.

II-MÉRITO
Conforme registra a Comissão na conclusão de seu relatório, observa-

se que alguns itens do instrumento utilizado para promover a avaliação do curso de
Odontologia requerido no processo em tela não foram preenchidos. Apesar deste fato,
os verificadores concluíram ser aplicável o conceito global "CB". Tendo em vista a
disposição do relatório apresentado, do qual não se observa quadro sintético com os
itens avaliados e respectivos conceitos atribuídos, mas considerando o exposto ao
longo da análise, obteve-se o seguinte quadro resumo:
Item

Projeto Pedagógico
Corpo Docente

Conceito
CR

CMB

O conceito "CR" atribuído ao projeto pedagógico justificou-se,
segundo os verificadores, pela presença de "deficiências operacionais". Diante dos
aspectos avaliados, os especialistas recomendaram a revisão da grade curricular,

inclusive no que diz respeito ao percentual de horas teóricas e práticas,
desenvolvimento dos conteúdos e relação professor/aluno, com vistas a melhor
relacionar a estrutura ao perfil do profissional proposto e à estratégia de
interdisciplinariedade pretendida.
Para providenciar as modificações requeridas no projeto em atenção

às observações apresentadas, a Instituição contará com o corpo docente que se
comprometeu a atuar no curso, o qual, segundo os critérios de avaliação, mereceu dos
verificadores conceito "A".

A Comissão registrou que as atividades do curso deverão ser

desenvolvidas em instalações que, à época da verificação, estavam em andamento.
Dos seis blocos previstos neste local, três estavam em fase de acabamento. Nestes os
verificadores constataram a presença de 147 microscópios binoculares, 5
trinoculares,e stufas, autoclaves, capelas, geladeiras e ffeezers e demais mobiliários
montados, além de registrar a preocupação da instituição com a qualidade dos
equipamentos adquiridos. Ressalta-se, entretanto, que não foi especificada a
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Ni

<83

.n..í3Z^

FIs

Kudncvi

quantidade dos últimos itens relacionais ou a efetiva instalação dos equipamrato?
existentes.

Para melhor compreensão das condições da infra-estrutura física
disponível, apresenta-se o resumo das informações dos verificadores referentes a cada
laboratório requerido para o curso:
Laboratório para Ciências Morfológicas;

- montagem iniciada, em espaço físico adequado, mas sem sistema de
exaustão; recomendou-se a contratação de mais um professor para adequar a relação
professor/aluno na prática.
Laboratório de Ciências Fisiológicas e Laboratório de Ciências
Morfológicas:

- está sendo bem equipado, com adequada relação professor/aluno.

Laboratório de Microscopia e Laboratório de Técnicas Histológicas:
- praticamente concluído na ocasião da verificação; não foi possível

avaliar corpo técnico, material de consumo e alguns equipamentos; relação
professor/aluno não adequada, podendo ser acertada no início das atividades do curso.
Laboratório de Ensino Pré-clínico, Laboratório de Apoio às
Atividades Clínicas, Laboratório de Prótese Clínica, Biotério, Clínica de Ensino:
- somente foi observada a área destinada, pois não foi montado.
O item Biblioteca restou sem conceituação por parte da Comissão.
Conforme dados apresentados será instalada em área de 400 m2, com iluminação e
ventilação adequadas. Os verificadores constataram a existência de 50 (cinqüenta)
títulos e 250 (duzentos e cinqüenta) volumes, não informaram a presença de
periódicos, e ressalvaram que os mesmos não atendem todas as áreas da Odontologia.
Entretanto, informou também que a Instituição está adquirindo a bibliografia básica
para todos os períodos do curso, ressaltando que alguns dos volumes comprados "...
não foram entregues; outros já estão na Instituição mas não foram catalogados".
Conforme registrou as ". . . condições de instalação não foram avaliadas pois a
biblioteca funcionará em nova área, no prédio em construção. . .", o qual registra ter
visitado. Cumpre ainda destacar que ao concluir seu relatório os verificadores
informaram que o projeto proposto para biblioteca prevê uma biblioteca central, ". .

O

com área inicialmente destinada de 400 m2 e bibliotecas setoriais a serem implantadas
de acordo com a necessidade".

Faz-se necessário destacar que os "verificadores constataram a
previsão das medidas necessárias para a área de biossegurança, entretanto, não estava
prevista a Comissão encarregada da implantação e a área destinada a esterilização
para as clínicas não estava pronta.
A Instituição solicitou no projeto a autorização de 200 vagas totais
anuais, em turno integral. A Comissão de Verificação, apesar do registrado em

relação à infra-estrutura física não apresentou restrições ao total de vagas pleiteado.
Acompanham este relatório os anexos:
A - Síntese das informações do processo e do relatório da Comissão
de Avaliação; B - Corpo docente; C - Organização curricular.
in-CONCLUSÃO

Encaminhe-se o presente processo à consideração da 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 Odontologia, bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade
de Tecnologia e Ciências de Salvador, na Avenida Luiz Viana Filho, s/n, na cidade de
Salvador, no Estado da Bahia mantida pela Sociedade Mantenedora de Educação
Superior Da Bahia S/C LTDA. - SOMESB, com sede na cidade de Salvador, no

Estado da Bahia, com 200 vagas totais anuais, turno integral.
A consideração superior.
Brasília, 31 de julho de 2002.
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SUSANA REGINA SAUJM^S^GEL
MEC/SESu/DEPES/COSUP
^

Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Superior

MARIA APARECIDA ANDRÉS RIBEIRO
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
A. 1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
N.° do Processo: 23000.003963/2000-79

Instituição: Faculdade de Tecnologia e Ciências de Salvador
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, n° 2.101, Centro, Foilaleza/CE
Mantenedora

Curso

Total

Tumo(s)

Regime de

Carga

Tempo

Tempo

vagas/

funcionamento

matrícula

horária

mínimo de

máximo

total

IC*

de IC*

3.795

05 anos

10 anos

anuais

Odontologia

Sociedade Mantenedora

200

Integral

Semestral

da Educação Superior da
Bahia S/C Ltda.

* Integralização cunicular

A.2 - CORPO DOCENTE

QUALIFICAÇÃO
Titulação

Totais

Área do conhecimento

Doutores

Genética Humana, Educação, Fisiologia (02), Medicina, Educação

Especialistas

Física Biológica, Gerenciamento Ambiental, Vigilância Sanitária, Informática, Bioestatística em
Metodologia do Ensino Superior, Microbiologia e Imunologia

TOTAT.

A Comissão de Avaliação informou que há compatibilidade entre a titulação dos docentes e as disciplinas que irão ministrar.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR
COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR

RELATÓRIO SESu/COSUP N° 362/2002
Processo n° : 23000.003963/2000-79

Mantenedora: SOCIEDADE mantenedora educação SUPERIOR DA BAHIA S/C LTDA.
CNPJ n°

: 03.422.610/0001-71

Assunto

; Atendimento à Diligência CNE/CES n° 28/2002, relativa à
autorização para o funcionamento do curso de Odontologia,
bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade de Tecnologia e
Ciências de Salvador, na cidade de Salvador, no Estado da Bahia.

I - HISTÓRICO

No pedido inicial, a Unidade de Ensino de Ciências Biomédicas

Gregor Mendel solicitou a este Ministério, nos termos da Portaria MEC n° 641/97,
a autorização para o funcionamento do curso de Odontologia, bacharelado, a ser
ministrado pela Faculdade Gregor Mendel, na cidade de Salvador, no Estado da
Bahia.

No decorrer da tramitação do presente processo, a Unidade de

Ensino de Ciências Biomédicas Gregor Mendel foi adquirida pela Sociedade
Mantenedora de Educação Superior da Bahia S/C Ltda., conforme Doe. n°

011017/2002-62, que indicou a Faculdade de Tecnologia e Ciências, por ela
mantida, para ministrar o curso de Odontologia.
O regimento da Instituição, com a denominação de Faculdade de

Tecnologia e Ciências de Salvador, foi aprovado pela Portaria MEC n° 246, de 25
de janeiro de 2002.

Após os trâmites legais, o presente processo foi encaminhado ao

Conselho Nacional de Educação, mediante Relatório SESu/COSUP N"^ 260/2002,
acompanhado do relatório de vertificação favorável à autorização para o
funcionamento do curso de Odontologia, com 200 (duzentas) vagas totais anuais,
turno integral.

O Conselho Nacional de Educação emitiu a Diligência CNE/CES
n° 28/2002, vazada nos seguintes termos:
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A Comissão de Avaliação procedeu a averiguação das condições iniciais de
funcionamento enquanto tais condições estavam sendo criadas e, tendo em
vista a qualificação do corpo docente, atribuiu um conceito global "B" às
condições de funcionamento. Entretanto, para autorizar o funcionamento,
convém que seja comprovado terem as potencialidades apontadas se
concretizado. Assim, converto o processo em diligência para que a Instituição
demonstre que as deficiências apontadas já foram superadas.

O Despacho n° 0157/2002-MEC/SESu/DEPES designou Comissão
de Avaliação, constituída pelas professoras Elaine Bauer Veeck, da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e Efigênia Ferreira e Ferreira, da

Universidade Federal de Minas Gerais, para verificar o atendimento das exigências
contidas na Diligência CNE/CES n° 28/2002.
A Comissão de Avaliação manteve o conceito "B" atribuído na

primeira visita e manifestou-se favorável à autorização para o funcionamento do
curso de Odontologia.
II - MÉRITO

A Comissão de Avaliação constatou o término das instalações onde

funcionará a área básica do curso de Odontologia e que atualmente abriga os cursos
já iniciados na área de saúde: Nutrição, Educação Física, Biologia, Psicologia e
Enfermagem. A Comissão considerou que há disponibilidade de espaço para a
implantação do curso de Odontologia.
Conforme o relatório apresentado, os laboratórios e as salas de aula

foram climatizados. Encontram-se à disposição do corpo discente sete laboratórios
de informática, que estão sendo utilizados pelos alunos dos cursos em
funcionamento.

A Comissão informou que o projeto pedagógico está sofrendo as

alterações necessárias, e a grade curricular está sendo adequada ao perfil do egresso
e às diretrizes curriculares.

O relatório da Comissão apresenta a seguinte conclusão:
Pelo exposto, após a verificação in loco para exarar parecer sobre as condições
de autorização de funcionamento do curso de Odontologia da FTC, a Comissão
mantém o conceito "B", atribuído na primeira visita, e recomenda a

autorização, dando como cumpridas as exigências da Diligência CNE/CES n°
28/2002.
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III - CONCLUSÃO

Em atendimento à Diligência CES/CNE n° 28/2002, encaminhe-se
o presente processo à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de

Educação, acompanhado do relatório da Comissão de Avaliação, que procedeu
verificação in loco das condições existentes para o funcionamento do curso de

Odontologia, bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade de Tecnologia e
Ciências de Salvador, situada na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, mantida
pela Sociedade Mantenedora de Educação Superior da Bahia S/C Ltda., com sede
na cidade de Salvador, no Estedo da Bahia, com indicação favorável ao pleito.
A consideração superior.
Brasília, 29 de outubro de 2002.

SUSANA REGINA SALUIyjjRANGEL
Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Superior

MEC/SESu/DEPES/COSUP

^

MARIA aFaRECIDA ANDRES RIBEIRO

Diretora do Departamento de Política do Ensino Superior
MEC/SESu/DEPES
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MINISTERIOIDA EDUCAÇÃO
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18. CORPO DOCEhíTE PARA O CURSO PROPOSTO
TITUIAÇAG

NOME OO DOCENTE

DOUTOURA

ENEIDA DE MORAES .MARCILIO

'

CEROUEIRA
IVAN ALVaRO DE JESUS

VERA DE JESUS

ÁREA DE COWECIMENTO.DA

REGIME DE

DISC1PUNA(S)SOB SUA

tituiaçAo

TRABALHO

RESPONSABIUDAJDE

GENETICA HUMANA

RTE

GENETICA APLIC-ADA

PERÍODO
:: LETIVO
PRIMEIRO

SEMESTRE
: ESPECIALISTA

!

DOUTORA

I

ERASMO DE ALMEIDA JUTJIOR
ROBERTO PALXO C. DE.ARAÚJO

nSICA 310L0G1CA / TOPICOS DE

RTE

HISTOLOGIA GERAL

BIOLOGIA E TÓPICOS DE
BIOLOGIA
EDUCAÇÃO

RTE

EMBRIOLOGIA HUMANA

(

PRIMEIRO
SEMESTRE
PRIMEIRO

SEMESTRE

ESPECIALISTA 1 GERENCIAMENTO AMBIENTAL I

RTE

.anatomia HUMANA BASICA

PRIMEIRO

SEMESTRE
PRIMEIRO

nSIOLOGIA

RTE

BIOOUIMICA

VIGEANCIA SANITARIA

.RTE

ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA

PRIMEIRO

APLICADA

SEMESTRE

DOUTOR

SEMESTRE

ROSÂNGELA RABELO
GUIDO RLMMLER

i ESPECIALISTA

FTSIOLOGlA

DOUTOR

RTE

.METODOLOGIA CIENTIFICA

PRIMEIRO
SEMESTRE

MARIO SÉRGIO DA SE.VA BRITO

DJFORMATICA

i ESPECIALISTA

RTE

1INTORMATICA ODONTOLOGICA

PRIMEIRO
SEMESTRE

VERA DE JESUS

ERASMO DE AÍMEIDA JUNTOR

EDUCAÇÃO

DOUTOURA

ESPECIALISTA i GERENCIA.MENTO AMBIENTAL

RTE

.RTE

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
DENTAIS
ANATOMIA APLICADA

SEGUNDO

SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE

«

ANTONlO JOSE DE ALENCAR

ESPECIALISTA

GONÇALVES

BIO-ESTATISTICA E EM
METODOLOGIA DO ENSINO

RTE

FISIOLOGIA BASICA

SEGUNDO

SEMESTRE

SUPERIOR
. MANOEL T. BARBOSA

ESPECIALISTA

.VflCROBIOLOGlA E

RTE

MICROBIOLOGIAE
PARASITOLOGIA GERAL

SEGUNDO
SEMESTRE

IMUNOLOGIA
ROBERTO MEYER

DOUTOR

MEDICINA

RTE

IMUNOLOGIA BASICA

SEGUNDO
SEMESTRE

ULIAN C;iRlA LOPES WaNDERLEY

DOUTORA

EDUCAÇÃO

RTE

PSICOLOGIA APLICADA

SEGUTTOO
SEMESTRE

OBS.'. Preencher o quadro acima colocando a expressão "A CONTRATAR" no campo nome do docente, quando o mesmo não existir ainda no
quadro da FES para lecionar a(s) disciplinais), não deixando enuetanio de preencher os demais campos cora o que está previsto pelaTnstituição. o
que permitirá estabelecer o perfil do corpo docente do curso.

18. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO PROPOSTO
INFORMAR O RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO CURSO COM rYsPECTÍVÃ QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA E PÍROFISSKDNAL E REGIME DE
TRABALHO

PROF". THAMAR M. a CAYRES BRITTO VIEIRA. GRADUADA E.M FISIOTERAPIA E ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA APLICADA A TERAPIA

INTENSIVA COM ESTÁGIOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO HEATHSOUTH - COM FT. KEVIN WILK EM BIRMINGHAM - AL-USA E NOS HOSPITAL FOR
EPECIAL SURGERY - NY-USA;REGIME DE TRABALHO - REGIME DE TEMPO INTEGRAL - RTI

DESCREVER A FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO CURSO PROPOSTO E O APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO DISPONÍVEL OU A CONTRATAR
O CURSO SERA COORDENADO POR UM PROFESSOR COORDENADOR E TERA COMO APOIO A COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS. Al
ASSESSORU pedagógica, E a secretaria GERAL DE CURSOS
'

PROCESSO N" 23000.003963/2000-79

ANEXO"C

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAQ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
16. ESTRUTURA CURRICULAR

DESEhfVOLVIMENTO SEMESTRELA
CURSO DE odontologia
Genética Aplicada
Hisiologia Geral
Embríologia Humana
•Anatomia Humana Básica
Bioquimica

Antropolo^a e Sociologia Aplicada
Metodologia Cientifica
Informática em Odonioloeia

Histologia e Embriologia Dentais
Anatomia Aplicada
Fisiologia Básica

.Microbiologia c Parasitologia Geral
Imunologia Básica
Psicologia Aplicada
III

Fisiologia Aplicada

Farmacologia Odontológica
Microbiologia Aplicada

Radiologia Odontológica I
Patologia Geral
Periodontia Básica
rv

Caiiologia

Radiologia Odontológica II
Patologia e Semiologia
Odontológicas I
Etentistica I

Materiais Odontológicos I
Oclusáo

Odontologia em Saúde Coletiva I

04

60

03

45

03

45

03

45

06

90

03

45

03

45

02

30

03

45

07

105

04

60

05

75

03

45

04

60

03

45

05

75

07

105

02
05
05

30
75
75

02

30

04

60

06

90

04

60

02

30

03

45

06

90

O
03

Patologia e Semiologia
Odontológicas II

15

Dcntistica II
Eododootia I

Pratica Laboratorial

Q^l^^ogia em Saúde ColRriva n
VI

Climca Cirúrgica Odontoiógica I
Endodontia II

Clinica Odontopcdiátrica I

Clinica Integrai I
Odontologia em Saúde Coletiva III
Carga Optativa
VI

Clinica Cirúrgica Odontoiógica II
Periodontia Cirúrgica
Clinica Odontopcdiátrica II
Ortodontia 1

60

04

60

03

45

06

90

05

75

05
06

75
90

04

60

04

60

03

45

05

75

04

60

04

60
30

02

Clinica Integrada II

Q^tolo^a em Saúde Coletiva IV
VIII

150

04

06

90
90

06

Prótese Parcial Removível
Prótese Total
Prótese Fixa
Ortodontia II

Climca Integrada III
Odomologia Legal

K

Dor Oro-facial

Implantodontia

Pacientes Especiais
Clinica Integrada IV
Bioética em Saúde
Carga Optativa
Clinica Inte
240

Disciplinas Optativas

Carga Horária Mínima Obrigatória:60 Horas

Inglês Instrumental

Espanhol Instrumental

Administração Clinica de Sernço

02
02

30
30

de Saúde Comunitária

Odontologia para Bebês
■ Psicooncologia
Biofísica

Fotografia Clinica
Odontogeriatria

03

45

04

60

03

45

02

30

02

30

02

30
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global. Além disso, a qualidade da estaitura curricular e sua coerência

0^

com o perfil profissional proposto, os laboratórios disponíveis é a

Biblioteca devem influir de forma decisiva na avaliação final.

)—

,Cabe observar que o conceito final não é o resultado de simples
média aritmética dos conceitos parciais, mas sim representa a avaliação
final dos consultores, com as ponderações pertinentes a cada caso.

CONCEITO

GLOBAL

DO

B

CURSO:

Justificativa do conceito:

Em função do que foi visto e do que já está realizado, e tendo pequenos problemas
passíveis de solução, consideramos as condições favoráveis 'a implantação do curso.

<5^
03

"hFIs

■-

7 - PARECER CONCLUSIVO DA AVALIAÇÃO:
-Espaço reservado para o parecef-

A Sociedade Mantenedora de Educação Superior da Bahia S/C Ltda.-

SOMESB, mantenedora da Faculdade

de Tecnologia e Ciência-FTC,

apresentou um projeto para criação do curso de odontologia em Salvador,

Bahia. O corpo docente contatado, contribuiu efetivamente para a construção
da grade curricular e está orientando a montagem dos laboratórios, indicando
equipamentos e materiais que estão sendo adquiridos na medida em que a
área física está sendo concluída. Estes professores já assinaram o termo de
anuência, e na entrevista com a comissão se declararam engajados no projeto
da FTC, estando em sua quase totalidade disponibilizando tempo integral, tão
logo o curso se inicie (anuência em anexo). A mantenedora já está atuando nas
áreas de administração, engenharia, turismo e comunicação social, sem
nenhuma turma ter concluído o curso, pois a FTC iniciou suas atividades

apenas a dois anos e meio. Tem dezenove curso com autorização, em
funcionamento e atualmente estão sendo visitados para implantação cursos na
área da saúde, sendo esses, além da Odontologia, Enfermagem, Educação
Física, Nutrição, Fisioterapia, Biologia e Farmácia. Por informação dos
dirigentes, também será solicitado em breve a autorização para o curso de
Medicina e Bio-medicina. A construção deste complexo de Ensino Superior,
por informação dos seus dirigentes, não tem nenhum tipo de financiamento,
sendo alicerçado em patrimônio do grupo de sócios. No Campus que está *
sendo construído já existem três blocos de um total de seis, os quais estão em
fase final de acabamento, onde estão os laboratórios que serão utilizados para
os primeiro e segundo semestres do curso de Odontologia. Em relação â
equipamentos, já estão nos laboratórios 147 microscópios binoculares, 5
trioculares, estufas, autoclaves, capelas, geladeiras e freezers, além do
mobiliário que está sendo montado. Não só para a odontologia mas também
para os outros cursos, existe uma preocupação com a qualidade dos

equipamentos adquiridos. Existe um Projeto Pedagógico da Instituição,
fundamentado nos princípios atuais da educação e o projeto específico do
curso, está fraco, mas, está sendo discutido com os docentes, a coordenação e
a assessoria pedagógica. Neste particular, apesar de consterno projeto o perfil
do egresso como o de um profissional generalista, e da interdisciplinaridade a
grade curricular parece bastante fechada. Recomenda-se a revisão desta

grade e inclusive na percentagem de aulas teóricas e práticas,
desenvolvimentó dos conteúdos e principalmente na relação professor aluno,
buscar o sugerido pelo CNE/MEC de 1:10 para aulas práticas de laboratório e
/.
>0
<C/
CO

<5^
Ci

Fls

ca

O

AV,

o

61

1.5 para atendimento clínico. As clínicas profissionalizantes ainda não estão
com o equipamento adquirido e como justificativa a Instituição argumenta que
poderiam estar superados quando entrarem em funcionamento. Mas está

prevista
a compra de aproximadamente 150 equipos completos, 15
aparelhos para radiografias intra-bucais e dgis para extra-bucais. No projeto da
biblioteca, consta uma biblioteca central, com área inicialmente destinada, de
aproximadamente 400 m^ e bibliotecas setoriais a serem implantadas de
acordo com a necessidade. Também, na área de biossegurança; estão
previstas as medidas necessárias mas ainda não existe uma comissão de

implantação e a área destinada 'a esterilização para as clínicas não está
pronta. Já existe a central de esterilização para os laboratórios. Pela

localização e condições climáticas da região, recomenda-se que seja
repensada a climatização dos ambientes, com o devido cuidado preconizado
pela ANVISA, para a prevenção de contaminação. Apesar de não ser possível
preencher todo o documento de avaliação pela verificação "in loco", a_c.omissão
atribui um conceito final B, nada tendo a opor a autorização de funcionamento

do Curso de Odontologia da FTC, ressalvando as recomendações contidas
neste relatório.

Salvador, 12 de junho de 2002

Prof.a Dr^Elaine Bauer Veeck

Prof.a Dra. Efigênia Ferreira e Ferreira
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