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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
UF: SP

INTERESSADO: Sociedade Hebraico Brasileira Renascença

ASSUNTO: Solicitação de retificação do Parecer CES/CNE 126/2001, que trata do
funcionamento do curso de Ciência da Computação, bacharelado, ministrado pela
Faculdade de Informática Hebraico Brasileira Renascença, com sede na cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo.

RELATOR(A)CONSELHEIRO(A): Carlos Alberto Serpa de OliveirT
PROCESSO N^; 23001.000082/2001-77
PARECER N®:

COLEGIADO:

CNE/CES 463/2001

CES

APROVADO EM;
03/04/2001

I - RELATÓRIO

Trata-se de solicitação da Sociedade Hebraico Brasileira Renascença de retificação do
Parecer CES/CNE 126/2001, de 30/01/2001, favorável à autorização para o funcionamento do

curso de Ciência da Computação, bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade de Informática
Hebraico Brasileira Renascença, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.
O curso de Ciência da Computação, bacharelado, foi autorizado a funcionar com 120

(cento e vinte) vagas totais anuais, distribuidas em turmas de 40 (quarenta) alunos, nas aulas
teóricas, e 20 (vinte) alunos, nas aulas práticas, no turno diurno, em regime seriado semestral.
A Instituição, primeiramente, solicita a alteração do turno diurno para o turno noturno,

visto que no período matutino funcionam em suas dependências as turmas de ensino médio,
fundamental e de educação infantil, consequentemente não dispondo de infra-estrutura para a
oferta do ensino superior no referido turno.

Solicita também a Mantenedora a retificação do número de vagas totais anuais e sua

distribuição por turma, considerando a projeção econômico-financeira de implantação do
curso, apresentada no projeto inicial.

H - VOTO DO RELATOR(A)

Pelas razões expostas pela Instituição, somos de parecer favorável à retificação do
Parecer CES/CNE n^ 126/2001 cujo voto do relator passa a ter a seguinte redação: "Do

exposto, somos de parecer favorável à autorização do curso de Ciência da Computação,
bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade de Informática Hebraico Brasileira Renascença,

mantida pela Sociedade Hebraico Brasileira Renascença, com sede na cidade de São Paulo, no
Estado de São Paulo, com o conceito global "CR" atribuído às condições iniciais existentes

para a sua oferta, com 100(cem) vagas totais anuais, distribuídas em turmas de 50 (cinqüenta)
Carlos Alberto Serpa de Oliveira ooszedi
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alunos nas aulas teóricas, e 25 (vinte e cinco) alunos nas aulas práticas, no turno noturno, em
regime seriado semestral.
Determinamos ainda que;

• a Instituição divulgue, no Edital de abertura do processo seletivo, o conceito
resultante da avaliação do curso, conforme Portaria SESu/MEC 1.647, artigo
4-, de 28 de junho de 2000, que dispõe sobre procedimentos de avaliação e
verificação de cursos superiores;

• a Instituição inclua o referido conceito no Catálogo, conforme Portaria MEC
971/97, de 22 de agosto de 1997."

fírasília-DF. 03 de^abril de 2001.

Conselheiro Carlos Ali)èrto S^rpa^eT5IIv^a-Relator
III - DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, 03 de abril de 2001.

^A^onselh^os^oba^^laudíoF^taBezeiraj^residente
Arth|r Roquete de Macedo- Vice-Presideni

Carlos Alberto Serpa de Oliveira oo«2cdí
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Ref. Proc. 23033.010988/96-59

Assunto: solicitação de retificação do Par. CNE/CES 126/2001, de 30.01.2001

A Sociedade Hebraicq-Brasileira Renascença vêm através desta, solicitar a V.S.° a gentileza

de ser analisada a possibilidade de retificação do parecer supra,em virtude do abaixo exposto.
1. Alteração do turno de funcionamento

A Instituição em seu pleito inicial solicita a autorização de funcionamento do curso de
Ciência da Computação, para funcionamento no turno noturno, entretanto, a Comissão
Avahadora propõe o seu funcionamento ho turno diurno, proposta esta acompanhada no voto
do relator.

Entretanto, o funcionamento para este tumo se toma inviável uma vez que tanto no período
matutmo como no vespertino, a Instituição mantêm o ensino médio e flindamental, bem
como,o de educação inrantil.

Conseqüentemente, não dispomos, neste momento, de infi"a-estrutura para o oferecimento do
ensmo superior, no período diumo.

Neste sentido requeremos a retificação com funcionamento para o período notumo.
2. Alteração das vagas,turmas e regime

De acordo coni o Relatório da Comissão de Avaüação, ratificada pela Comissão de
Especialistas de Ensmo de Informática, foi recomendada a autorização para ó funcionamento
do cmso de Ciência da Computação, bacharelado, regin3&.semestraL com 120 vaeas anuais
distnbmdas em turmas com,no máximo,60 alunos em aulas teóricas.

^ Entretanto, o curso foi autorizado, com 120 vagas totais anuais, distribuídas em turmas com
no máximo 40 alunos, nas aulas teóricas e 20 alunos, nas aulas práticas, em regime seriado

semestral.
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Comiderando a projeção econômica-fínanceira de implantação do curso, apresentada no
projeto inicial, verificamos que para um equilíbrio saudável, se faz necessário um mínimo de
50 alimos por turma, nas aulas teóricas.
Neste sentido, requeremos a retificação para 100 vagas totais anuais, distribuídas em turmas
com no máximo de 50 alunos, nas aulas teóricas, em regime semestral.

Na certeza de um pronunciamento favorável ao nosso pleito, aproveitamos a oportunidade
para externarmos os nossos agradecimentos e renovarmos os nossos protestos de estima e
apreço.

Atenciosamente,
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secretaria de estado daeducação

COORDENADOWA D£ ENSINO DA REGIAO METROPOLIT.AN A DA OR.ANDE SÃO PAULO
DIRETORIA DE ENSINO CENTRO
Av Olavç Fontoura.2222 — Casa.Verde-CEP-02510-101

DECLARAÇÃO

Declaro, para o fím a que se destina, que o
HEBRAICO BRASILEIRO RENASCENÇA -

COLÉGIO
UNIDADE 1 situado à rua Prates, 790, bairro do Bom Retiro, São
Paulo, está autorizado a íuncionar no período diurno com os cursos
de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
São Paulo, 13 de março de 2001.
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